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Resum 

Aquesta recerca descriu com cinc diaris generalistes impresos catalans tracten el moviment 

social del 15-M a Barcelona entre el 15 de maig i el 16 de juny de 2011. El procés 

metodològic que s’ha seguit és delimitar l’objecte d’estudi, situar teòricament l’anàlisi, 

aproximar conceptualment el concepte de ‘moviment social’ i realitzar la revisió documental 

tant dels autors que tracten el moviment com de les publicacions que el relacionen amb els 

mitjans de comunicació.  

A partir d’aquí s’inicia l’anàlisi de contingut de tot el material publicat referent al 15-M de 

l’Ara, l’Avui, El Periódico de Catalunya, El Punt i La Vanguardia al període considerat. 

S’han analitzat les portades i dut a terme un buidatge de tots els exemplars publicats per a 

situar les peces referents al moviment. Un cop identificades, s’ha realitzat un anàlisi dels 

textos detallant els continguts en una taula per a cada diari.  

Les variables que s’han estudiat són la quantitat de material publicat (nombre d’exemplars 

que tracten el moviment, nombre de pàgines dedicades, nombre de peces i la importància 

d’aquestes, parant atenció a si apareix en portada i secció que ocupa), el tipus de peces 

publicades (d’opinió o informatives), el posicionament vers el moviment (a favor, en contra, 

editorials, columnes al director). Per aquest últim punt s’han estudiat les fonts que s’utilitzen 

així com la denominació del moviment en les peces informatives. 

Els objectius són descriure i analitzar el tractament del 15-M que fa cada mitjà i estudiar si hi 

ha canvis al llarg del període considerat així com comparar el tractament i posicionament 

entre els cinc diaris analitzats. 

Les dades obtingudes mostren un model de cobertura hegemònic (equilibri entre informació i 

opinió, pluralitat de fonts) compartit per l’Ara, l’Avui, El Punt i El Periódico de Catalunya, 

un cas particular de La Vanguardia (menys presència, predomini d’opinió, desequilibri de 

fonts) i tres tipus de posicionament: estable en contra a La Vanguardia, estable a favor a El 

Periódico de Catalunya i variable a l’Ara, l’Avui i El Punt. 
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Introducció metodològica 

El tema sobre el qual realitzo el Treball de Fi de Grau és el tractament que els diaris 

generalistes catalans impresos van fer del moviment social del 15-M. Primer de tot, però, és 

necessari entendre la transcendència d’una mobilització ciutadana d’aquest tipus fent una 

aproximació al concepte de moviment social, el qual ha estat objecte d’estudi fonamentalment 

des de la sociologia i, en menor grau, des de la comunicació.  

Els moviments socials constitueixen un producte històric de la modernitat i s’accepta, per la 

major part dels estudiosos de la matèria, la idea segons la qual aquests es desenvoluparen en 

un context caracteritzat per noves comprensions de la societat, que oferia el marc adequat per 

certes formes de protesta (Berrío, 2006). El sociòleg italià Mario Diani estudià el concepte en 

diverses publicacions (1992, 2003 i 2004) i definí els moviments socials com a processos 

socials diferenciats consistents en mecanismes a través dels quals actors compromesos amb 

l’acció política s’involucren en relacions conflictives amb oponents clarament identificats, es 

vinculen en denses xarxes informals i comparteixen una identitat col·lectiva diferenciada. 

Alain Touraine, sociòleg francès, defineix els moviments socials com a organitzacions 

estructurades que tenen l’objectiu d’agrupar un conjunt de membres amb els mateixos 

objectius, que generalment són objectius socials. Són agrupacions completament 

reivindicatives, és a dir, intenten donar a conèixer i fer triomfar unes idees, valors, interessos, 

etc. (Touraine, 1995). Anthony Giddens, sociòleg britànic, seguint la mateix línia defineix el 

moviment social com un intent col·lectiu de lluitar per un interès comú, o d’arribar a un 

objectiu al marge de les institucions establertes (Giddens, 1998).  

Una de les últimes definicions sociològiques de referència l’ha dut a terme un sociòleg 

espanyol, Manuel Castells, el qual considera que els moviments socials són accions 

col·lectives intencionades amb un resultat que, tant en cas de victòria com de derrota, 

transforma els valors i les institucions de la societat (Castells, 2003).  

Des de l’àmbit de la comunicació, el periodista Juan Luis Sánchez prefereix parlar dels 

moviments socials com a marees de canvi i les defineix com a nous discursos socials que 

s’obren camí, que desafien el lideratge establert. Parla de marea perquè dins de l’aigua hi ha 

xarxes, fluxos i refluxos, hi ha petits organismes canviant al seu voltant i no s’estanquen, sinó 

que projecten el seu exemple perquè sigui conegut corrent amunt o corrent avall (2013).  
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Per tant, un moviment social és una agrupació d’un conjunt de persones en una societat que 

tenen com a objectiu canviar-ne alguna cosa, ja sigui a través del conflicte o de manera 

pacífica. Poden provocar canvis en els valors i estructuració d’una societat o ser-ne una 

reacció. La seva mida, rellevància i estructuració són variables i el seu impacte i efectes 

imprevisibles.  

Un cop definit el concepte de moviment social, és necessari contextualitzar el marc en què 

sorgeix el 15-M per entendre la seva complexitat. El moviment es comença a gestar a les 

xarxes el febrer de 2011. La xifra d’atur a Espanya ascendia al 22% i la d’atur juvenil al 47% 

(xifra d’atur INEM febrer 2011)1 mentre que a Catalunya sumava un total de 37,89% i el 

juvenil al 43,57% (xifra d’atur IDESCAT febrer 2011)2.  

Tot i aquestes dades, la prioritat del govern era recapitalitzar les institucions financeres i 

reduir el deute públic. S’havien anunciat noves retallades en sanitat, ensenyament i benestar 

social. Amb aquest teló de fons es va crear un grup a la xarxa social Facebook denominat 

Plataforma de Coordinació de Grups pro Movilització Ciutadana. S’inspirava en les lluites 

que s’estaven escampant arreu d’Europa i anava en contra de les conseqüències socials de la 

crisi financera (Castells, 2013). 

Aquesta plataforma va derivar en un grup de debat i acció a Facebook que es deia 

Democràcia Real Ja, col·lectiu que sorgí de l’agrupació d’un nombre significatiu 

d’associacions veïnals, plataformes ciutadanes i col·lectius socials radicats sobretot, tot i que 

no exclusivament, en la conurbació madrilenya (Nofre, 2013). Es tractava d’una campanya de 

mobilització ciutadana sense líders que va començar a estendre’s per les xarxes i tenia com a 

objectiu final una gran manifestació. Es va fixar la data per a la manifestació el 15 de maig de 

2011 –d’aquí la denominació de 15-M. El 2 de març es va fer públic un manifest que deixava 

clares les intencions del moviment i bases de la mobilització (annex 1). A partir del 15 de 

maig es perfila el moviment 15-M, una mobilització ciutadana que exigia un sistema més just 

(Bauluz, 2011). 

El 15 de maig de 2011 la convocatòria va aglutinar a Barcelona unes 15.000 persones segons 

l’organització (6.000 segons la Guàrdia Urbana) i a Madrid 25.000 persones (segons 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2011/AV_SISPE_1102.pdf, 
consultat el gener del 2014 
2     http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0608&dt=201101&x=10&y=8, consultat el gener 
del 2014	  
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l’organització). Al vespre, des de la Puerta del Sol de Madrid va néixer la idea d’acampar a la 

mateixa plaça. L’endemà les acampades es van multiplicar a altres ciutats, entre les quals 

destaca Barcelona. Sota el lema Democràcia Real Ja!, multitudinàries manifestacions 

pacífiques es van estendre per tot Espanya. El menjador d’ocells que tradicionalment 

constitueix plaça Catalunya o el nus de trànsit per els vianants que és la del Sol van anar 

deixant espai a la reivindicació, a la fantasia. La ciutadana va tornar a recuperar els carrers 

(Checa, 2011). 

“El 15-M és un moviment que es defineix més per la seva manera d’actuar que pel seu 

contingut. Sorgeix del cansament que els polítics no facin cas a la ciutadania. Tot està en 

permanent definició, tothom hi pot participar, un espai poc definit i molt dinàmic” (Arana, 

2011). “És un estat de politització o repolitització de la ciutadania, un moment en què la gent 

desperta i comença a sentir-se unida i a poder parlar de certs temes que preocupaven a 

tothom. És un espai de retrobament” (G. Franco, 2011). “És el que feia falta i ningú 

s’esperava, el que tothom volia que passés, una explosió de participació que semblava que 

mai succeiria perquè Espanya era un territori erm de mobilització; tenim les taxes més altes 

d’atur, una de les pitjors condicions laborals i, tot i això, tothom es queixava al sofà o al bar, 

però de cop ha canviat” (Padilla, 2011). 

El moviment, autodenominat dels indignats intenta construir i reconstruir una i altra vegada 

espais per a tothom, conjugant conflicte i consens, llevant els estereotips al poder (Cultura de 

la Transició VVAA, 2012). Milers de persones es mobilitzen amb la ferma determinació de 

fer sentir, per una vegada, la seva veu i la seva indignació davant un sistema econòmic, 

polític i social que n’ofega els drets, les vides i les esperances de futur (Ribó, 2012). És un 

moviment ciutadà que aconsegueix treure al carrer milers de persones per protestar contra la 

gestió de la crisi i la precarietat generalitzada de les condicions de vida (Castells, 2013). 

El principal mèrit del moviment dels indignats és haver exposat de manera clara i contundent 

els greus problemes que minen les societats contemporànies i que sovint queden amagats o 

silenciats pels mitjans de comunicació i per les elits socials, interessades a conservar 

l’aparença de normalitat i evitar qualsevol sotrac que pugui perjudicar la confiança interna i 

externa en el sistema. Els indignats, amb les seves acampades i protestes, van aconseguir 

introduir en aquest debat un qüestionament radical del sistema econòmic, polític i social. Les 

seves crítiques, malgrat que continuen amplament ignorades o menystingudes per les elits, no 
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són només un diagnòstic precís de la situació, sinó que posen de relleu els principals reptes 

que qualsevol sistema polític que pretengui ser just, realista i durador hauria d’afrontar amb 

seriositat (Ribó, 2012).  

Més enllà del marc temporal de la meva anàlisi, el moviment segueix actiu i al llarg dels 

mesos posteriors va prendre diverses formes, tot i que la majoria de les ocupacions dels 

espais públics es van acabar a principis de juliol del 2011 i, segons Castells (2013), a principi 

de 2012 es va instal·lar la incertesa respecte del camí que s’havia de seguir. Ignasi Ribó 

(2012), diplomat en ciències polítiques i doctor en filosofia, considera que sigui quin sigui el 

futur del moviment, aquest ha aconseguit galvanitzar amplis sectors de la població, sobretot 

aquells que més pateixen les conseqüències de la crisi econòmica, ha donat i segurament 

continuarà donant els seus fruits, entre els quals destaca el renovat interès dels mitjans de 

comunicació per problemes socials tan greus com els desnonaments o l’atur juvenil. 

Per a l’estudi del tractament del 15-M, he realitzat una anàlisi de contingut dels diaris 

impresos generalistes catalans publicats entre el 15 de maig i el 16 de juny de 2011 (33 dies), 

de manera que s’inclou la primera manifestació del 15 de maig, les acampades, el 

desallotjament forçat de plaça de Catalunya el 27 de maig, el bloqueig del Parlament de 

Catalunya el 15 juny.  

La complexitat del moviment dels indignats i la seva naturalesa social i apartidista és el que 

m’ha portat a escollir aquest tema. Amb aquesta recerca pretenc anar més enllà de la 

dificultat per exposar l’heterogeneïtat del moviment, sinó que el veritable objecte d’estudi és 

el tractament i posicionament dels mitjans vers el 15-M.  

Inicialment volia realitzar una anàlisi de tots els diaris generalistes impresos d’abast estatal, 

però atès el límit temporal vaig acotar l’anàlisi a la premsa diària generalista catalana en 

versió impresa, és a dir: Ara, Avui, El Periódico de Catalunya, El Punt i La Vanguardia, amb 

la particularitat que, a causa que El Punt i l’Avui es trobaven en un procés de fusió que acaba 

l’agost de 2011, moltes de les peces analitzades d’aquestes dues capçaleres es repeteixen. En 

total, el corpus d’anàlisi està constituït per 165 exemplars.   

Des del punt de vista metodològic, en primer lloc, per tal de delimitar l’objecte d’estudi i de 

situar teòricament l’anàlisi, vaig fer una aproximació a la conceptualització dels ‘moviments 

socials’. En aquest sentit, els autors de referència han estat Mario Diani (1992, 2003 i 2004), 
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Alain Touraine (1995), Anthony Giddens (1998) i Manuel Castells (2003) que m’han permès 

entendre la complexitat d’aquest tipus d’acció col·lectiva per, així, elaborar la meva pròpia 

definició de moviment social completament aplicable al 15-M.  

En segon lloc, he realitzat una revisió documental dels autors que han tractat el 15-M des de 

diferents perspectives per a comprovar fins a quin punt se’l considera, pels experts, un 

moviment social. A Les veus de les places (Oliveres, 2011), es defineix el 15-M com a una 

acció col·lectiva, un moviment de crítica a l’actual sistema econòmic i polític. Oliveres 

repassa els motius que han portat a gran part de la societat a mobilitzar-se. És aquest segon 

punt l’argument central de Les raons dels indignats (Viejo, 2011) i No nos representan 

(Velasco, 2011). Es tracta de dues anàlisis que intenten exposar quines són les raons que 

mouen el moviment, quines són les noves eines de participació ciutadana, quines propostes 

concretes es fan i quina alternativa es planteja a la democràcia del passat. Ambdues 

publicacions defineixen el 15-M com un moviment social les conseqüències del qual són 

imprevisibles i al que cap parar molta atenció.  

A Xarxes d’indignació i esperança (Castells, 2013), l’autor exposa que moviments socials 

autèntics i transversals com el 15-M són imprescindibles per a comprendre i canviar el nostre 

món. Castells analitza la formació, la dinàmica, els valors i les perspectives de transformació 

social del moviment dels indignats parant especial atenció a la vessant social d’aquest. 

Seguint aquesta mateixa argumentació, De la indignació a la nació (Ribó, 2012) remarca que 

les demandes del moviment social dels indignats posen de relleu els principals reptes que 

qualsevol sistema polític que pretengui ser just, realista i durador hauria d’afrontar amb 

seriositat. 

A través de la lectura de les principals publicacions que tracten el moviment del 15-M 

s’observa que la majoria d’autors donen molta importància als motius de la indignació i a 

l’organització del moviment. Pel contrari, tan sols Castells i Ribó atorguen el rang de 

moviment social al 15-M. Aquest aspecte contrasta amb el fet que la totalitat de les obres 

defineix els indignats com un moviment transversal i ampli de conseqüències imprevisibles 

que lluita en contra del sistema actual, definició que coincideix amb la de moviment social.  

Atès l’objecte d’estudi d’aquest TFG, he dut a terme una recerca de tot el material publicat 

que relacionés el 15-M amb els mitjans de comunicació. Tan sols dos dels autors mencionats 

anteriorment es refereixen al tema. Oliveres (2011), a Les veus de les places, afirma que 
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quedà patent l’existència d’una distància i una dissonància notòria entre el discurs dels 

mitjans de comunicació i el sentiment social majoritari. Sánchez (2013), a Las 10 mareas del 

cambio, parla de la descol·locació dels mitjans de comunicació davant la força d’Internet, a la 

que veuen com una “amenaça pel periodisme de veritat”. Un altra idea que remarca és el 

descontentament de la societat pel “monopoli de la veritat” que creuen tenir els mitjans de 

comunicació. Considera que “aquest descontentament abans es quedava a casa, però 

moviment com el 15-M han fet socialitzar-lo i fer-lo sortir al carrer” (Sánchez, 2013). 

Davant del poc material publicat sobre l’objecte d’estudi del TFG, es realitzà una cerca a 

Internet sobre la relació entre els mitjans catalans i el 15-M, però en no detectar cap 

publicació que tractés específicament aquest tema, s’amplià la recerca a nivell espanyol. En 

aquest punt si que es trobaren vàries entrades a blocs i pàgines web, de les quals es 

seleccionaren les cinc entrades que basaven les seves afirmacions en fonts i que semblen tenir 

una base de recerca. Tot i això, cal tenir en compte que cap de les entrades analitzades 

realitza un anàlisi exhaustiu del material publicat pels mitjans de comunicació als que es 

refereixen.  

Javier Hernando a Tratamiento del movimiento 15M en los medios de comunicación exposa 

que els mitjans de comunicació, en funció de la seva ideologia, expressen la seva opinió 

sobre qualsevol esdeveniment. “Al nostre país els mitjans generalistes s’entossudeixen a 

buscar realitats paral·leles i manipulen, intoxiquen i enganyen per a desarticular i 

desautoritzar el moviment dels indignats” (Hernando, 15/05/2011)3.  

A El 15M y los medios de comunicación, Sanclemente considera que els indignats van 

aportar als mitjans la autocrítica suficient perquè entenguessin que es pot i s’ha d’informar de 

tot i qüestionar-ho: des de la Monarquia fins a poder financer, els incompliments dels polítics 

o els casos de corrupció (Sanclemente, 12/05/2011)4.  

Amb una visió completament oposada, Xabel Vegas a El 15-M y su relación con los medios 

de comunicación i Elena González a El papel de los medios de comunicación durante el 15-

M consideren que els mitjans de comunicació han estat excessivament criticats pel moviment. 

Vegas afirma que el discurs del 15-M envers els mitjans generalitza –posant tots els mitjans 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 	  http://www.i-ratio.blogspot.com.es/2011/06/tratamiento-del-movimiento-15m-por.html, Javier 
Hernando, consultat el març del 2014. 
4 http://www.josesanclemente.com/2013/05/el-15m-y-los-medios-de-comunicacion.html, José 
Sanclemente, consultat el març del 2014. 



	   11	  

en un mateix sac- i no distingeix entre opinió i informació (Vegas, 18/06/2011)5. González 

considera que tots els mitjans informaren del moviment de manera adequada, i que no se’ls 

pot criticar perquè hi donin més o menys importància, ja que n’hi atorgaran més o menys en 

funció de la seva línia editorial. Conclou que la majoria de diaris generalistes d’abast 

espanyol són objectius i prudents en els articles informatius (González, 2/11/2011)6.  

L’opinió referent al tractament que han realitzat del 15-M els mitjans generalistes espanyols 

és molt variada, però a grans trets es pot afirmar que el moviment dels indignats va trencar 

els esquemes de molts mitjans, els quals no van saber com enfrontar-s’hi. Tot i això, com ja 

s’ha comentat, en la majoria de casos analitzats l’opinió no estava fonamentada en una anàlisi 

exhaustiva dels diferents mitjans sobre els quals els autors opinen. Així doncs, la meva 

intenció és mostrar a través d’una anàlisi de continguts meticulosa el tractament que els diaris 

generalistes catalans impresos van fer del moviment social del 15-M. 

Un cop delimitat l’objecte d’estudi, situat teòricament l’anàlisi, aproximat conceptualment el 

concepte de ‘moviment social’ i realitzada la revisió documental tant dels autors que tracten 

el 15-M com de les publicacions que relacionen el moviment amb els mitjans de 

comunicació, s’inicia l’anàlisi de contingut de tot el material publicat referent al 15-M de 

l’Ara, l’Avui, El Periódico de Catalunya, El Punt i La Vanguardia del 15 de maig al 16 de 

juny de 2011. Per estudiar les portades i poder-les comparar, s’ha realitzat un esquema 

identificant el tant per cent que ocupa el moviment i el text que hi apareix (annex 2). Per 

situar les peces publicades que el tracten s’ha dut a terme un buidatge de tots els exemplars 

publicats entre les dates esmentades. Un cop identificades, s’ha realitzat una anàlisi dels 

textos detallant els continguts en una taula per a cada diari (annex 3).  

Les variables que s’han estudiat són:  

- La quantitat de material publicat, mesurat en nombre d’exemplars que tracten el 

moviment, nombre de pàgines dedicades, nombre de peces i la importància 

d’aquestes, parant atenció a si apareix en portada i secció que ocupa. 

- El tipus de peces publicades, si són d’opinió o informatives 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://xabelvegas.wordpress.com/?s=15-M&submit=Buscar, Xabel Vegas, consultat el març del 
2014.	  
6http://alinedeloin.blog.com.es/2011/11/02/el-papel-de-los-medios-de-comunicacion-durante-el-15-m-
12105548/,  Elena González, consultat el març del 2014. 
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- El posicionament vers el moviment, si es mostren a favor o en contra. Es tenen en 

compte els editorials, les columnes del director, considerant que en aquest tipus de 

textos és on es manifesta de manera més clara la posició del diari. S’ha estudiat també 

si hi ha equilibri entre els articles d’opinió que es posicionen a favor i en contra o si, 

al contrari, predomina un tipus de posicionament. 

- En les peces informatives, s’han tingut en compte les fonts que s’utilitzen i la 

denominació del moviment. 

Els objectius són: 

- Descriure i analitzar el tractament del 15-M que fa cada mitjà i estudiar si hi ha canvis 

al llarg del període considerat, en particular a l’entorn dels fets més destacats del 

moviment: 

o Manifestació del 15 de maig de 2011  

o Acampades 

o Desallotjament del 27 de maig de 2011 

o Bloqueig del Parlament el 15 de juny de 2011 

- Comparar el tractament i posicionament entre els cinc diaris analitzats. 

El cos del treball es conforma per una presentació individual de cadascun dels diaris 

analitzats, excepte el Punt i l’Avui que, atesa la gran quantitat de material que comparteixen   

-degut a que es fusionen a l’agost de 2011- s’analitzen conjuntament en un sol apartat. A 

més, cada apartat conté gràfics on s’exposen la quantitat de peces que publica el mitjà en 

qüestió (mostrant el nombre total i diferenciant entre informació i opinió) així com el nombre 

de pàgines destinades al moviment. A continuació s’ha realitzat una comparativa de les cinc 

capçaleres analitzades per a mostrar de manera clara les principals diferències i semblances 

de tractament i posicionament envers el 15-M parant especial atenció a les variables 

mencionades anteriorment. Finalment, les conclusions repassen els objectius de la 

introducció metodològica i es comparen amb els resultats obtinguts. A més, s’exposen les 

possibles continuacions de recerca que ofereix el Treball de Fi de Grau.  
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Anàlisi del tractament de l’Ara 
Dels trenta-tres exemplars analitzats de l’Ara  (del 15 de maig al 16 de juny) en trenta-un es 

dedica algun tipus de peça al moviment del 15-M. En dues edicions (15 de maig i 12 de juny) 

no hi apareix cap tipus de referència. En total es publiquen cent seixanta-dues peces que 

sumen gairebé setanta-sis pàgines referents al moviment.  

El diari Ara dedica seixanta-sis peces informatives (vuitanta-tres si s’hi sumem els breus 

informatius) i seixanta-nou peces d’opinió (setanta-nou si s’hi sumen els breus d’opinió); de 

manera que es pot afirmar que hi ha cert equilibri entre informació i opinió. 

Gràfic 1. Presència i tractament del 15-M. Diari Ara. (15/05/2011-16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte la presència en portada del 15-M al llarg del període analitzat. El 

moviment es mostra en portada en quinze exemplars. Però d’aquests quinze dies, en vuit hi té 

una presència realment destacada pel que fa a l’espai que ocupa, mentre que en sis tan sols hi 

apareix un breu a la part inferior esquerra avançant el contingut d’un article d’opinió. L’única 

excepció es produeix el 16 de maig, on la referència al moviment tan sols ocupa un petit 

requadre.  

L’anàlisi dels exemplars d’aquesta publicació permet identificar tres blocs tenint en compte 

el nombre de peces que es publiquen referents al 15-M i la importància que se’ls dóna. El 
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primer bloc el conformen els exemplars del 16 de maig al 22 de maig, on es pot observar un 

augment de les peces que es dediquen al moviment. El segon bloc l’integren els exemplars 

del 23 de maig al 14 de juny. En aquest cas es percep una disminució clara dels articles 

referents al 15-M amb l’excepció del 28 de maig, dia en què s’informa del desallotjament de 

plaça de Catalunya i es produeix un augment notable de peces. Per últim, el tercer bloc està 

format per dos exemplars: el del 15 de juny i el 16 de juny. El període d’aquest tercer bloc és 

molt més reduït a causa de la tendència a l’alça dels articles sobre el bloqueig del Parlament 

del 15 de juny. 

Gràfic 2. Nombre de pàgines dedicades al 15-M. Diari Ara. (15/05/2011-16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODE, del 16 de maig al 22 de maig. Així doncs, el 16 de maig de 2011 

apareix a la part inferior dreta de la portada un petit requadre (aproximadament ocupa un 

10%) on s’informa que “les xarxes socials omplen el carrer de manifestants per la 

‘democràcia real’”. Aquest exemplar hi dedica la columna del director (el qual dóna molta 

importància a la manifestació), però tan sols s’hi fa referència en una petita crònica. Seguint 

amb aquesta tendència, el 17 de maig -quan ja havia començat l’acampada- ja que no apareix 

en portada i tan sols s’hi dedica una pàgina. Així doncs, es pot afirmar que l’Ara inicialment 

no dóna importància ni a la manifestació del 15-M ni al començament de l’acampada de 

plaça de Catalunya. 
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Aquesta tendència, però, fa un gir a partir del 18 de maig, ja que el 15-M passa a ocupar un 

35% de la portada i els dies següents el moviment es considera la notícia més important del 

dia i ocupa un 90% de la portada el 19 de maig, un 80% el 20 i 21 de maig i un 95% el 22 de 

maig. La majoria de portades relacionen el moviment amb les campanyes electorals, excepte 

el 20 de maig, que sota el titular #quisón #quèvolen es fa un avenç d’un reportatge que 

analitza el 15-M. El nombre de pàgines que s’hi dediquen va en paral·lel a la importància a la 

portada. El dia 18 s’ocupen un total de dues pàgines, mentre que el 19, 20, 21 i 22 el nombre 

augmenta considerablement i passa a omplir un total de sis, nou, vuit i vuit respectivament.  

És en aquest mateix període on el moviment passa de la secció de Societat (del 16 al 18 de 

maig) a Tema del dia (del 19 a 22 de maig). Cal destacar que els dies 16 i 17 de maig a les 

peces de la secció de Societat, quan es refereixen al moviment ho fan com a “indignats” o 

indignats, posant la denominació entre cometes (als titulars) o cursiva (al cos del text), 

mentre que a partir del 18 maig hi treuen les cometes fet que denota un augment de 

proximitat envers el moviment. Altres denominacions que s’utilitzen són moviment, 

reivindicació social, 15-M i protesta. A partir del 19 de maig també es parla de moviment 

espontani, revolta popular i protesta ciutadana. 

Les peces informatives del 16 al 21 de maig es poden considerar neutrals amb certa simpatia 

envers el 15-M, ja que es limiten a informar dels fets però es presenta el moviment com a 

“necessari” i es consideren la “resposta a un malestar autèntic”. A més, es dediquen moltes 

peces a l’explicació de l’organització de les acampades així com a l’augment d’aquestes. El 

dia 22 de maig, tot i que també apareixen peces informatives neutrals, destaca la presència 

d’una primera crònica on s’afirma que “tot apunta que no serà més que un toc d’atenció als 

polítics”. Les diverses notícies i articles que tracten el tema d’aquest exemplar reiteren la 

necessitat d’anar a votar.  

Tot i que les seccions informatives ja mostren una primera tendència, per a analitzar el 

posicionament de l’Ara m’he centrat en els editorials i les columnes del director. Es poden 

distingir clarament dues etapes dins del primer bloc: la primera del 16 al 21 de maig, i la 

segona el 22 de maig. Els editorials i columnes del director d’aquest primer període es 

mostren clarament a favor del 15-M i critiquen l’actitud política envers el moviment. “Els 

polítics no han sabut reaccionar, sinó que s’han limitat a explicar amb pragmatisme les 

exigències del mercat” (Editorial, 19/05/2011) o “Els que pronosticaven que això no seria res 
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s’han equivocat” (Columna del director, 21/05/2011) són algunes de les sentències que 

mostren aquesta tendència. Però aquesta visió es veu estroncada per l’arribada de les 

eleccions del 22 de maig, ja que l’editorial exposa que les manifestacions són necessàries per 

a pressionar els polítics, però que cal anar a votar i utilitzar les estructures democràtiques 

existents. “Tenim el dret a saben on anem, quina societat sortirà de la crisi, una societat que 

volem més democràtica, més meritocràtica i més justa. Per això és necessari que votem” 

(Editorial, 22/05/2011).   

Pel que fa als articles d’opinió d’aquest primer bloc, comencen a tenir una presència 

significativa a partir del 19 de maig. A trets generals hi ha equilibri entre les peces a favor i 

en contra (nou articles a favor, set en contra) excepte el 21 i 22 de maig, on tots els articles 

d’opinió es mostren escèptics amb el moviment. Consideren que el moviment s’acabarà 

passades les eleccions, “que demà és dilluns, i al moviment dels indignats li haurà arribat el 

moment d’extingir-se sense remei” (Alzamora, 21/05/2011). Destaca especialment l’article 

de Salvador Cardús (el qual apareix referenciat en portada) que els denomina “mini febrada 

ciutadana d’indignació” i considera “que mitja dotzena de professors universitaris els 

proporcionin una mica de discurs articulat, no pot dissimular l’absència radical de contingut 

més enllà d’aquesta indignació que no és altra cosa que irritació irada” (Cardús, 22/05/2011).  

SEGON PERÍODE, del 23 de maig al 14 de juny. La presència més significativa en 

portada d’aquest període es redueix al 28 de maig (90%) i fa referència al desallotjament de 

plaça de Catalunya de Barcelona. En aquest exemplar es dediquen un total de sis pàgines i 

mitja a tractar el desallotjament. El 6 de juny apareix a portada un petit requadre (10%) on 

s’informa que els “indignats” voten a favor d’una ocupació només diürna amb una imatge 

il·lustrativa, però la presència de peces que tractin el tema és mínima (1/3 de pàgina). A 

banda d’aquests dos exemplars, en cinc exemplars més (30 de maig, 2, 3, 7 i 8 de juny) hi 

apareix un breu a la part inferior esquerra avançant el contingut d’un article d’opinió.  

Del 23 de maig al 27 de maig cau considerablement el nombre de peces referents al 

moviment, que passen a ocupar menys de dues pàgines diàries. A més, tot i que el 24 apareix 

una notícia que relaciona les acampades amb les eleccions a la secció Tema del dia, la notícia 

referent exclusivament als indignats se situa a Societat, i la resta dels dies (excepte el 28 que 

torna a emmarcar-se com a Tema del dia i el 2 i 10 de juny que apareix a Política) les peces 

informatives referents al moviment es col·loquen a Societat. Això és degut a que no succeeix 
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cap fet especialment rellevant, sinó que les acampades es mantenen de manera pacífica i no 

es produeixen aldarulls. El 15-M, al llarg d’aquesta setmana, perd la clau d’actualitat, per 

aquest motiu es trasllada de Tema del dia a Societat.   

Destaca que a partir del 25 de maig les peces informatives passin de denominar-los indignats 

a ‘indignats’ o indignats. Es tornen a incorporar les cometes i la cursiva quan es fa referència 

al moviment, denotant un allunyament del mitjà respecte al posicionament del 15-M. Aquesta 

denominació es manté al llarg d’aquest segon bloc i del tercer. Aquest allunyament del 

moviment no tan sols es percep en la denominació sinó també en el to de les notícies.  Mentre 

que el 24 s’analitza la possible amenaça que suposa la Champions per a l’acampada de 

manera neutral (ja que tradicionalment els títols del Futbol Club Barcelona se celebren a la 

font de Canaletes, just al costat de plaça de Catalunya) el 25 ja es pot percebre un 

posicionament en contra del moviment. “Quan les protestes del 15-M ja generen molèsties a 

la ciutadania –comerços, higiene pública, mobilitat- és moment de repensar-se el format?” 

(Preguntes, 25/05/2011). El 26 i el 27 de maig peces referents als indignats apareixen a 

Opinió.  

Com ja s’ha comentat, d’aquest segon període tan sols hi ha un dia que el moviment apareix 

de manera destacada: el 28 de maig, en motiu del desallotjament de la plaça de Catalunya. El 

titular de portada el 28 de maig és “Puig indigna més” i es mostren dues imatges: una que 

mostra les càrregues dels Mossos contra els acampats i una altra on es pot veure la plaça de 

Catalunya des de l’aire completament ocupada. Tal i com s’ha mencionat anteriorment, el 

desallotjament de plaça Catalunya passa a considerar-se Tema del dia i s’hi dediquen un total 

de sis pàgines i mitja. Totes les notícies informatives es poden considerar neutrals, no es 

posicionen envers el moviment i els segueixen denominant ‘indignats’ o indignats. S’exposen 

tant declaracions de testimonis presents al desallotjament com la del conseller d’Interior. 

És en aquest exemplar del 28 de maig on també s’hi dedica l’editorial i la columna del 

director. En cap més dia d’aquest segon període no s’hi dediquen aquestes peces. Tot i que no 

es posicionen clarament a favor del moviment, afirmen reiteradament l’actitud pacífica dels 

acampats i critiquen l’actuació policial: “la imatge d’agents de la policia colpejant ciutadans 

pacífics és injustificable, vista l’actitud de les víctimes” (Editorial, 28/05/2011). A la secció 

d’Opinió tan sols hi apareix una carta al director a favor del moviment, no s’hi dedica cap 

tipus d’article extens. 
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Pel que fa als disset dies restants d’aquest període, hi apareixen un total de disset  peces 

informatives, una de les quals es pot considerar en contra del moviment i les setze restants 

neutrals, ja que no hi apareix cap qualificatiu que denoti un posicionament específic del mitjà 

i s’informa tant de la visió del moviment com de la del govern. S’hi assignen un màxim de 

dues pàgines diàries, tot i que en la majoria de dies no arriben a la pàgina. Destaca que el 12 

de juny no es publica cap tipus de peça. L’única peça que mostra clarament un posicionament 

advers al moviment es troba a l’exemplar del 14 de juny. Es tracta d’un reportatge que, a 

través de testimonis d’acampats, pretén mostrar la degradació de l’acampada i les 

assemblees. ““Aquí hi viu un amic meu, no li deus haver agafat alguna cosa, oi?”, li 

recrimina una noia. La sang, però, no arriba al riu i tot es justifica per un excés etílic. [...] 

“Això s’ha degradat molt”, expliquen la Júlia i la Núria mentre pleguen la tenda” (Ortega, 

14/06/2011). 

Els articles d’opinió (deixant de banda el dia 28 de maig), en línies generals hi ha equilibri 

entre les peces a favor i en contra. Destaca el 26 de maig, en què apareixen dos articles 

especialment durs envers el moviment. S’afirmen frases tals com “Mentre fan veure que 

lluiten només estan reclamant el confort al que creuen que tenen dret” (Gabancho, 

26/05/2011) i es reitera que la imatge que es ven de les mobilitzacions des dels mitjans de 

comunicació és falsa, ja que aquests “fantasiegen amb una realitat inventada” (Sáez, 

26/05/2011).Un altre dels arguments que s’afirma reiteradament és que els polítics haurien de 

fer cas al que demanen els integrants del 15-M però que la solució es troba en la política.  

TERCER PERÍODE, del 15 al 16 de juny. Aquest tercer bloc tracta el bloqueig al 

Parlament del 16 de juny de 2011. La presència en portada d’ambdós dies és molt destacada. 

El 15 de juny n’ocupa un 80% i el 16 de juny un 95%. Pel que fa a la totalitat de pàgines que 

s’hi dediquen, es fa un salt considerable entre els dos exemplars: mentre que el 15 de juny 

s’hi dediquen gairebé dues pàgines i mitja, el 16 de juny ocupa gairebé vuit i mitja.  

A partir del 15 de juny les peces informatives passen a considerar-se Tema del dia. La 

denominació del moviment segueix essent ‘indignats’ o indignats. Les peces d’aquest 

exemplar exposen que “impedir el pas dels diputats al parlament és un delicte greu: un delicte 

contra les institucions de l’estat que pot comportar penes de presó de fins a cinc anys” 

(Català/Ortega, 15/06/2011). Es remarca la visió del departament d’Interior mentre que no es 
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fa referència a cap testimoni d’integrant del 15-M. Així doncs, podem veure que la intenció 

de les peces es desacreditar el moviment i la seva intenció de bloquejar el Parlament. 

Pel que fa a les peces d’opinió, s’hi dedica l’editorial, de manera que es pot veure clarament 

que l’Ara es posiciona totalment en contra de l’acció que vol dur a terme el moviment. 

“Mirar d’impedir la tasca dels representants d’un poble no té cap justificació” (Editorial, 

15/05/2011). Pel que fa a la secció d’Opinió, no s’hi dedica cap article d’opinió extens, tan 

sols apareixen dos breus del lector, un a favor i l’altre en contra del moviment. Cal destacar 

que cap dels dos dies d’aquest tercer període es dedica la columna del director a tractar les 

actuacions del moviment. 

Referent al 16 de juny, a la secció del Tema del dia hi apareixen deu peces informatives, de 

les quals sis es poden considerar neutrals, tres en contra de l’acció del moviment i una a favor 

del 15-M. Aquesta última peça que es posiciona a favor és un reportatge  que contextualitza 

el fenomen de les manifestacions ciutadanes i arriba a la conclusió que calen nous actors 

polítics i que cal donar resposta a la indignació. Aquesta notícia es publica a la pàgina 14, 

mentre que la primera que hi apareix és una crònica que es mostra totalment en contra de 

l’actuació del moviment i informa de les agressions i insults que van rebre alguns diputats. 

“S’ha de donar resposta a la indignació” (Tugas, 16/05/2011). En cap de les peces 

informatives apareix la visió dels integrants del 15-M, els quals havien publicat un 

comunicat1 desmarcant-se de les actuacions violentes . 

Respecte les peces d’opinió, s’hi dedica l’editorial i s’afirma taxativament: “La coacció física 

i verbal contra els legítims representants de la sobirania popular no té justificació” i “El diari 

ARA sempre estarà al costat de les institucions democràtiques”. Conclou que la classe 

política té un greu problema de descrèdit i desconnexió amb la ciutadania, però que només 

ells poden canviar les coses. A la secció d’Opinió s’hi dediquen un article i una columna. 

Ambdós articles condemnen l’actuació violenta del 15-M. 

Així doncs, es pot concloure que l’Ara ha variat el posicionament vers el 15-M al llarg dels 

tres blocs analitzats. En un primer moment no hi dóna importància, però aquesta tendència 

varia a partir del 18 de maig, quan passa a posicionar-se a favor. Més endavant, amb 

l’argument de les eleccions, augmenta altre vegada el distanciament amb el moviment i se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El Periódico de Catalunya, El Punt i l’Avui en fan referència als exemplars del 16/06/2011	  
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situen a favor de les institucions governamentals donant molta importància a les declaracions 

d’aquestes i no informant de la visió dels acampats. Al llarg del segon període es manté 

aquesta distància amb els indignats que culmina al tercer període amb un posicionament 

clarament advers cap al 15-M.  
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Anàlisi del tractament de l’Avui i El Punt 
El Punt i l’Avui s’analitzen conjuntament a causa de la gran quantitat de material informatiu 

que comparteixen degut a la fusió ja comentada que es produeix entre ambdues capçaleres 

l’agost de 2011. A més, la majoria dels editorials que tracten el moviment també es publiquen 

pràcticament idèntics en ambdues capçaleres. Pel que fa a la resta d’articles d’opinió, aquests 

són completament diferents, tant pel que fa als autors, com pel tractament i posicionament 

vers el 15-M. 

Trenta dels trenta-tres exemplars analitzats de l’Avui (del 15 de maig al 16 de juny) dediquen 

algun tipus de peça al 15-M. En tres edicions (17 de maig, 7 i 12 de juny) no hi apareix cap 

tipus de referència. En total es publiquen cent vint-i-quatre peces que sumen gairebé setanta-

cinc pàgines i mitja referents al moviment. Pel que fa a El Punt, dels trenta-tres exemplars 

analitzats, en trenta-dos s’hi dedica algun tipus de peça. En una publicació (7 de juny) no hi 

apareix cap tipus de referència. En total es publiquen cent vint-i-cinc peces que sumen 

seixanta-nou pàgines i mitja referents al 15-M. 

L’Avui dedica cinquanta-nou peces informatives (vuitanta-tres si s’hi sumem els breus 

informatius) i seixanta-cinc peces d’opinió (cent vint-i-set si s’hi sumen els breus d’opinió); 

de manera que es pot afirmar que hi ha un cert equilibri entre informació i opinió, tot i que si 

es tenen en compte els breus, l’opinió passa molt per davant a la informació.  

Gràfic 3. Presència i tractament del 15-M. Diari Avui. (15/05/2011-16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 



	   22	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

15
/0
5/
11
	  

16
/0
5/
11
	  

17
/0
5/
11
	  

18
/0
5/
11
	  

19
/0
5/
11
	  

20
/0
5/
11
	  

21
/0
5/
11
	  

22
/0
5/
11
	  

23
/0
5/
11
	  

24
/0
5/
11
	  

25
/0
5/
11
	  

26
/0
5/
11
	  

27
/0
5/
11
	  

28
/0
5/
11
	  

29
/0
5/
11
	  

30
/0
5/
11
	  

31
/0
5/
11
	  

01
/0
6/
11
	  

02
/0
6/
11
	  

03
/0
6/
11
	  

04
/0
6/
11
	  

05
/0
6/
11
	  

06
/0
6/
11
	  

07
/0
6/
11
	  

08
/0
6/
11
	  

09
/0
6/
11
	  

10
/0
6/
11
	  

11
/0
6/
11
	  

12
/0
6/
11
	  

13
/0
6/
11
	  

14
/0
6/
11
	  

15
/0
6/
11
	  

16
/0
6/
11
	  

Informació	   Opinió	   Total	   Font:	  elaboració	  pròpia	  

El Punt dedica seixanta-cinc peces informatives (noranta si s’hi es sumen els breus 

informatius) i seixanta peces d’opinió (cent cinc si s’hi es sumen els breus d’opinió); per tant 

hi ha equilibri entre informació i opinió.  

Gràfic 4. Presència i tractament del 15-M. Diari El Punt. (15/05/2011-16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 
Es pot observar, doncs, que l’Avui dedica més pàgines al moviment que El Punt (gràfic 5). 

Això és degut a la gran quantitat de peces d’opinió que l’Avui publica. Pel que fa als articles 

informatius, El Punt és el que n’hi assigna més. A més, tal i com s’especificarà més endavant 

al llarg de l’anàlisi dels blocs, l’Avui tendeix a escurçar tant les peces informatives com les 

d’opinió que comparteixen.    

Abans de dur a terme l’anàlisi dels exemplars, cal tenir present la presència en portada del 

15-M al llarg del període analitzat. El moviment hi apareix en tretze exemplars de l’Avui. 

D’aquests tretze dies, en set hi té una presència realment destacada pel que fa a l’espai que 

ocupa, mentre que en sis és molt més reduït. Pel que fa a El Punt, s’hi dedica un espai a la 

portada en quinze publicacions. D’aquestes quinze, deu tenen una presència realment 

destacada.  

Analitzant els exemplars mencionats -tenint en compte el nombre de peces que es publiquen 

referents al 15-M i la importància que se’ls dóna- s’identifiquen cinc blocs. El primer bloc el 
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conformen els exemplars del 15 al 22 de maig, on es pot observar una tendència ascendent de 

peces que es dediquen al moviment. El segon bloc l’integren els exemplars del 23 al 27 de 

maig, ja que es percep una disminució clara dels articles referents al 15-M. El tercer bloc el 

conformen els exemplars del 28 al 31 de maig, en què es produeix un augment significatiu 

del nombre de peces pel desallotjament de plaça de Catalunya el 27. El quart bloc va de l’1 al 

14 de juny, ja que es torna a reduir considerablement el nombre d’articles referents al 15-M. 

Per últim, el cinquè període el formen les publicacions del 15 i 16 de juny a causa de la gran 

quantitat de material que es publica referent al bloqueig al Parlament del 15 de juny.  

Gràfic 5. Nombre de pàgines dedicades al 15-M. Diari Avui i El Punt. (15/05/2011-
16/05/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODE, del 15 de maig al 22 de maig. El 15, 16 i 18 de maig, tant l’Avui com 

El Punt dediquen una notícia diària de menys d’una pàgina al 15-M. El 15 de maig se situa a 

la secció de Política i informa, parant especial atenció ala immediatesa de les xarxes social, 

que es durà a terme una manifestació. Destaca que ja es parla de 15-M però es fa referint-se 

al dia de la manifestació, no a cap tipus de moviment. Pel que fa al 16 de maig, apareix un 

petit requadre a la part inferior de la portada de El Punt (15%). Ambdues capçaleres hi 

dediquen la mateixa notícia a Països Catalans. S’exposa l’heterogeneïtat dels manifestants i 

l’atmosfera de la manifestació. “La manifestació es va desenvolupar sense incidents i en un 
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ambient festiu” (Marín, 16/05/2011) 1 . Es denomina protesta alternativa, “indignats” i 

manifestació. El 18 de maig també es publica la mateixa notícia, però aquesta passa a la 

secció d’Economia. Exposa que “al marge del desallotjament, la revolta dels indignats creix i 

guanya adeptes, al mateix ritme que creix la preocupació entre els quadres dirigents del 

PSOE” (Oliva/Badrinas, 18/05/2011). Les cometes dels indignats desapareixen al diari Avui 

el 18 i 19 de maig, però es tornen a incorporar a partir del 20 de maig. El Punt les manté al 

llarg de tot l’anàlisi.  

El 17 de maig l’Avui no publica cap peça referent al moviment, però El Punt hi dedica 

l’editorial. “Si bé és cert que la protesta no va tenir una dimensió de gran magnitud, sí que va 

servir per deixar en evidència el paper de les xarxes socials a l’hora de mobilitzar els 

ciutadans. [...] Creix la desconfiança entre la ciutadania cap als actors tradicionals de l’estat 

democràtic” (Editorial, 17/05/2011). No es mostra completament a favor del moviment ja 

que, tot i que afirma que és “una mobilització social que cal tenir en compte”, també 

considera que “la manifestació estava formada per joves, ecologistes i grups alternatius 

d’extrema esquerra”.  

És a partir del 19 de maig quan es pot observar realment un augment de la importància que es 

dóna al moviment, tant en la presència en portada com en el nombre de peces publicades.  El 

19, 20, 21 i 22 de maig ambdós diaris hi dediquen part de la portada. El 15-M ocupa un 15% 

de la portada de l’Avui el 19 de maig, un 50% el 20 de maig, un 40% el 21 de maig. Tres de 

les portades (19, 20 i 22 de maig) relacionen les acampades amb les eleccions, i el 20 de maig 

es remarca “il·legal” com a adjectiu definidor del 15-M. En aquests exemplars es publiquen 

un total de dues pàgines i mitja, cinc, sis i quatre i mitja respectivament.  

Pel que fa a El Punt, es dedica un 35% de la portada el 19 de maig, un 60% el 20 de maig, un 

90% el 21 de maig i un 45% el 22 de maig. En aquests exemplars es dediquen un total de 

dues pàgines, cinc i mitja, sis i tres i mitja respectivament. Es publiquen gairebé idèntiques –

en alguns casos les notícies de El Punt són una mica més extenses- les mateixes notícies en 

ambdues capçaleres. Es dóna molta importància a exposar l’organització del moviment. Les 

peces es mantenen a les seccions d’Economia i Política.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les referències que no especifiquin el diari al que s’ha extret implica que apareix a ambdues 
capçaleres: l’Avui i El Punt.	  
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Sobre el posicionament dels articles informatius a partir del 19 de maig, ambdues capçaleres 

tenen un predomini de peces a favor (set a l’Avui i set a El Punt) i neutrals (deu a l’Avui, 

quinze amb breus i deu en El Punt, setze amb breus) enfront les que es posicionen en contra 

(una a l’Avui, una a El Punt). “La concentració de Barcelona va esdevenir quelcom més que 

un moviment de protesta” (Badrinas/Oliva, El Punt i l’Avui, 19/05/2011), “Però si una sola 

cosa comparteixen les places Tahir i Catalunya és la d’haver esdevingut en l’escenari on la 

voluntat social va prendre i pren forma” (Altimira, Avui i El Punt, 21/05/2011) o “En el cas 

dels “indignats”, s’hi ha concentrat molta gent, però continua sent una petita part de la 

població i seria una sorpresa que de tot això en sortís un moviment ample i continu” (Cabré, 

El Punt, 21/05/2011).  

Tant en El Punt com a l’Avui en aquest segon període del primer bloc se’l passa a definir 

moviment social, acampada, concentració, col·lectiu o protesta. La denominació de moviment 

social connota un cert apropament al 15-M, però això contrasta amb el manteniment de les 

cometes d’indignats. A més, destaca la inclusió de fonts tant d’acampats com de fonts oficials 

per a donar les dues versions d’una mateixa notícia.  

Tot i que algunes peces informatives mostren una primera tendència, per a analitzar el 

posicionament de El Punt i l’Avui m’he centrat en els editorials i els articles del director. Es 

publiquen un total de tres editorials a ambdues capçaleres. El primer, del 20 de maig, és una 

mica més extens a El Punt que a l’Avui, però la idea que es transmet és la mateixa: que cal 

parar atenció al 15-M. “No es tracta únicament de concentracions de joves antisistema. 

Aquesta és una visió reduccionista que només serveix per allunyar el focus del problema” 

(Editorial, 20/05/2011). Els dos editorials restants són idèntics a les dues publicacions. El del 

21 de maig afirma que “les acampades dels indignats han començat a donar fruits perquè han 

posat en evidència a la Junta Electoral i perquè han reactivat el debat al voltant de la 

necessitat de la jornada de reflexió” (Editorial, 21/05/2011). Aquests dos primers mostren un 

clar posicionament a favor del moviment, però l’editorial del 22 de maig se situa de la banda 

dels polítics i afirma que “Cal anar a votar, cal redreçar el rumb per recuperar la il·lusió 

col·lectiva en la sortida del pou de la crisi” (Editorial, 22/05/2011).  

Pel que fa als articles del director, aquestes s’han d’analitzar per separat. L’Avui en dedica 

dos que es posicionen en contra el 15-M: “De sobte ha brotat una espècie d’insinuació de 

protesta i milers de persones arreu de l’Estat (ai!) s’han aplegat en places públiques 
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senyalades per proclamar que no combreguen amb la forma i el fons de la política actual” 

(Sanchis, 19/05/2011). El segon artice reitera la idea principal de l’editorial publicat el mateix 

22 de maig: anar a votar. “Els grans canvis, les grans idees, no poden ser desbrossats per 

l’assemblea a l’àgora. [...] Cal que hi hagi algú o alguns que dirigeixin.” (Sanchis, 

22/05/2011).  

Pel que fa a El Punt, s’hi dedica l’article del director que es mostra molt crític amb el 

moviment. S’exposa que és legítim manifestar-se però que els que es manifesten a la plaça de 

Catalunya “ho fan perquè consideren que l’estat els hauria de mantenir. [...] El moviment en 

cap cas provocarà un canvi social ni molt menys una ‘revolució’” (Espada, 21/05/2011).  

Respecte a la resta de peces d’opinió, l’Avui dedica un total d’onze articles al moviment, cinc 

dels quals es posicionen a favor, cinc en contra i un neutral. El Punt publica un total de dotze 

article al 15-M, cinc dels quals es posicionen a favor, sis en contra i un neutral. Així doncs, es 

pot afirmar que tant l’Avui com El Punt mostren un cert equilibri de posicionament. A trets 

generals, destaca la idea de que el moviment és necessari però que aquest hauria de comptar 

amb una proposta política per a poder aconseguir canvis. “Per a mi l’important és la rebel·lió. 

I encara que les formes que adopten no sempre traspuïn la democràcia real a la que aspiren, 

aquesta reacció té la virtut de fer que els partits i els polítics se sentin acusats i que, amb sort, 

potser concloguin que han de fer alguna cosa per tal que la indignació de tanta gent no acabi 

amb una subversió que els faci caure” (Falgàs, 20/05/2011) o “És comprensible l’estat 

d’indignació en unes acampades carregades de raó. Dit això, com passa amb totes les 

protestes que són esclats d’ira sense projecte polític coherent o propostes contradictòries, 

aquesta moguda acabarà passant al record de les heroïcitats inútils i deixant l’únic rastre 

perdurable d’una colla d’eslògans tan originals i aguts com perfectament innocus” (Ribera, 

Avui, 20/05/2011). 

SEGON PERÍODE, del 23 de maig al 27 de maig. La presència en portada d’aquest segon 

bloc es redueix a l’exemplar de l’Avui del 25 de maig (5% de la portada), on apareix un petit 

breu a la part superior: ““Indignats” i Champions”. El Punt no hi fa referència en cap de les 

portades d’aquest segon període.  

Als exemplars publicats del 23 al 27 de disminueix notablement el nombre de peces relatives 

al moviment, que passen a ocupar menys d’una pàgina diària excepte els exemplars del 25 de 

maig de l’Avui i El Punt, on s’hi dediquen tres pàgines, i el del 26 de maig de l’Avui, que 
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n’ocupa dues. Aquest segon període les notícies passen de la secció de Política (23 de maig) 

a Societat (25, 26 i 27 de maig). El 24 de maig no es publica cap peça informativa. A 

ambdues capçaleres es dediquen un total de sis peces informatives, cinc neutrals i una en 

contra. Se segueix mantenint el predomini de peces neutrals, ja que aquesta vegada no n’hi ha 

cap que es posicioni a favor tot i que si una que critica les acampades. “Només un parell 

d’acampades mantenen la flama encesa. [...] En comptes d’arreglar el món, sembla que es 

vulguin muntar un pis” (Aguilar, 23/05/2011). 

Respecte als editorials i articles del director, en aquest segon bloc s’hi dedica un sol editorial 

de El Punt, el del 27 de maig. Exposa la possible coincidència de la celebració del Futbol 

Club Barcelona amb “l’acampada reivindicativa dels anomenats “indignats””. Es parla de les 

mesures de seguretat que es prendran i de que l’acampada fins ara ha estat “tolerada per la 

policia” i conclou afirmant “Però ha de quedar clar que si dissabte la situació resulta 

explosiva i pot derivar en enfrontaments o aldarulls s’haurà d’afrontar el desallotjament”. Es 

mostra contrari al moviment. L’Avui no dedica cap més editorial ni article del director.  

Per últim, l’Avui publica vuit peces d’opinió (quinze amb les cartes al director); quatre a 

favor, tres en contra i una neutral. Es manté l’equilibri del primer període. El Punt, en canvi, 

en publica dotze (setze amb les cartes al lector); vuit a favor i quatre en contra, de manera que 

es trenca l’equilibri del primer període per a decantar-se cap al moviment. “Els mitjans 

convencionals neguen la suma de tots els missatges i és en la suma on està el proper poder 

polític. Els partits ho estan aprenent. Havíem vist el català emprenyat, ara coneixem el català 

indignat; però ens hauríem de quedar amb el català agermanat” (Batallé, El Punt, 

24/05/2011) o “S’ha de tenir un concepte molt restrictiu de la democràcia per negar-nos en el 

dret. Em diran kumbaià, però potser alguna cosa nova s’està creant per fer política d’altres 

maneres i eixamplar la democràcia” (Merino, 27/05/2011).  

TERCER PERÍODE, del 28 al 30 de maig. En aquest tercer període es produeix el 

desallotjament de plaça de Catalunya. Els tres exemplars conformen un bloc autònom degut 

al considerable augment del nombre de peces que es publiquen en relació al moviment. 

Apareix en portada el 28 i 29 de maig a l’Avui (80% i 40%) i el 28 i 30 de maig a El Punt 

(50% i 30%). L’Avui parla d’una “dura càrrega” i El Punt de “Contundència”. Pel que fa al 

nombre de pàgines que es dediquen als tres exemplars d’aquest bloc són sis, tres i quatre a 
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l’Avui i sis pàgines, sis, i dues i quart a El Punt. Les peces informatives es mantenen a la 

secció de Societat.  

El 28 de maig es publiquen un total de quatre notícies i dues cròniques a l’Avui. La majoria 

d’aquestes peces donen molta importància a les declaracions governamentals, principalment 

les del conseller d’Interior, i no apareix cap tipus de declaració d’acampats desallotjats2. Per 

altra banda, no s’utilitzen adjectius contundents contra l’actuació policial. “Felip Puig ha 

assegurat que l’objectiu no era en cap moment desallotjar el campament, sinó netejar la plaça 

i retirar-ne els objectes perillosos” (S.P./R.G, 28/05/2011), “Tot i expressar-se “raonablement 

content” de l’actuació de la policia, Felip Puig va afirmar que ha encarregat un informe intern 

al cap del dispositiu” (A.G., 28/05/2011). 

La única peça que exposa la càrrega policial és una crònica: “La disposició dels agents i les 

escopetes dels antiavalots fan preveure una càrrega i els concentrats increpen els agents 

perquè cap té visible el número de placa que l’identifiqui. Amb trets a l’aire, carregant amb 

les porres, colpejant i empenyent gent i placant-se a terra, els Mossos deixen lliure i 

acordonada la ronda fins que els camions bloquejats passen” (Altamira/Miró, 28/05/2011). 

Per altra banda, l’Avui compta amb dos breus, un per a informar del suport que els acampats 

de Madrid donen als de Barcelona i un altre per a mostrar la indignació dels botiguers de la 

zona propera a l’acampada per la pèrdua de vendes que els suposa. Així doncs, es pot 

apreciar el suport cap a l’actuació policial.  

Aquest mateix dia també s’hi dedica l’editorial, que és idèntic en ambdues capçaleres. ”De 

raons no en faltaven per a dur a terme una acció policial per garantir els principis bàsics de 

salubritat i higiene d’un espai públic, però el resultat final de l’acció ha estat contraproduent. 

[...] Puig va resistir estoicament l’allau de preguntes dels mitjans” (Editorial, 28/05/2011). 

Així doncs, es reafirma la conclusió de les peces informatives: tant l’Avui com El Punt es 

posicionen a favor de l’actuació policial. Respecte a la resta de peces d’opinió, als dos diaris 

es dedica un article de Manuel Cuyàs que es mostra a favor del moviment. “Escrivint la 

història? Qui ho sap” (Cuyàs, 28/05/2011). El Punt, a més, en publica un de Jordi Cabré que 

també es mostra a favor. “Crec que s’ha de prendre consciència de la magnitud del problema 

que estem vivint” (Cabré, 28/05/2011). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  L’Ara i El Periódico de Catalunya n’exposen declaracions als exemplars del 28/05/2011.	  
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Pel que fa al 29 i 30 de maig, es dediquen un total de cinc peces informatives. Les tres del 29 

de maig es poden considerar neutrals. S’informa de la decisió dels “indignats” de mantenir 

l’acampada, de les declaracions de Felip Puig en contra els mitjans i la neteja que han dut a 

terme els acampats a la plaça de Catalunya. A l’Avui, a més, es publica un breu informant que 

l’únic detingut per atacar els Mossos es nega a declarar. El 30 de maig es publiquen dues 

notícies; una manifesta la necessitat de redissenyar el moviment i la segona, a través de les 

declaracions del director de la policia Manel Prat, la necessitat de dur a terme l’operació 

policial. En cap de les notícies s’exposen declaracions dels acampats.  

En aquests dos últims exemplars no es publica cap editorial ni article del director. L’Avui 

dedica tres articles a favor i tres en contra; hi ha equilibri d’opinions. “Davant d’un sistema 

obscur i depredador, amb unes polítiques d’esquerra que no toquen vores, sorgeix la millor 

cara de l’espècie humana: la rebel·lia contra la injustícia; l’exigència ètica, a voltes ingènua, 

però sempre imprescindible; la deliberació pública, l’àgora primigènia; el compromís 

col·lectiu, nou de trinca” (Font, 29/05/2011),  “Si us voleu desentendre dels mitjans de 

comunicació, si tant descontents n’esteu, us recomano que deixeu d’enviar entre cinc i deu 

comunicats diaris. Si som el vostre enemic, no ens doneu ni aigua” (Vall, 29/05/2011) i 

“Francament, ara mateix Catalunya pot progressar molt més si les imatges que mostra al món 

són de futbol al camp i no d’acampats. Generar confiança és més important que evidenciar 

malestar. La indignació creativa no acampa: es mou” (Ribera, 30/05/2011). “Però no cal 

passar gaire més ànsia: els petitets necessitaran euros ben aviat, i tornaran a casa a demanar 

xavalla als papis com uns cadellets plens de bons sentiments” (Dedéu, 30/05/2011).  

El Punt, per la seva banda, publica un article de Lluís Muntada a favor del moviment i una 

carta al director en contra el 29 de maig i el 30 de maig un article de Joan Menchon que fa un 

repàs  dels fets succeïts al llarg de la setmana però no es posiciona vers el 15-M. “El 

paradigma de política exclusivament parlamentària que hem conegut, potser ja és irrepetible. 

[...] Entrem en una democràcia més tensa, molt més activa” (Muntada, 29/05/2011). 

QUART PERÍODE, del 31 de maig al 14 de juny. En aquest bloc tres exemplars de l’Avui 

(31 de maig, 3 i 9 de juny) fan referència al moviment en portada. En els dos primers hi 

ocupa un 5% i el 9 de juny un 25%. Destaca la portada del 9 de juny, on s’exposa la 

“autocrítica” de Puig. Pel que fa a El Punt, apareix en portada en sis exemplars (31 de maig, 

2, 5, 6, 9 i 13 de juny). El 31 de maig, 2, 6 i 9 de juny ocupen 10% i el 5 i 13 de juny un 50%. 
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En la majoria d’exemplars d’aquest bloc –tant de El Punt com de l’Avui- es dediquen dues 

pàgines diàries o menys, excepte el 31 de maig de l’Avui que se’n publiquen tres. 

En els exemplars que es dediquen peces informatives, aquestes apareixen a la secció de 

Socitat i Economia excepte el 14 de juny de El Punt, que se situa a Països Catalans. A l’Avui 

l’1, el 4 i l’11 de juny només es publiquen peces d’opinió. El 7 i el 12 de juny no es publica 

cap tipus de referència al 15-M. A El Punt l’1, el 4, el 10, l’11 i el 12 de juny tan sols es 

publiquen peces d’opinió.  El 7 de juny no es publica cap referència al moviment.  

A ambdós diaris es publiquen un total de dotze peces informatives (vint-i-cinc a l’Avui i vint-

i-set a El Punt si es tenen en compte els breus), la majoria de les quals són neutrals, informant 

del desenvolupament de les acampades, tot i que es dóna molta importància a la “divisió 

interna” del moviment. Destaca una notícia on s’exposa que el conseller Puig intentarà 

demostrar al Parlament que l’actuació policial va ser proporcional a l’agressivitat d’alguns 

concentrats. “Puig intentarà demostrar la injustícia dels mitjans de comunicació i 

probablement ho farà amb l’ajuda de vídeos i imatges” (Flores, 8/06/2011).  

En aquest quart bloc es publiquen dos editorials a l’Avui i tres a El Punt.  El del 4 de juny es 

dedica gairebé igual a ambdues capçaleres, tot i que El Punt l’allarga una mica, es defensa el 

mateix argument: “La continuïtat s’ha d’articular des d’altres escenaris que en cap cas poden 

passar per l’ocupació indiscriminada d’espais públics” (Editorial, 4/06/2011). El Punt dedica 

un editorial el 6 de juny que segueix la mateixa línia que el del 4 de juny. “La desobediència 

civil es pot justificar en el temps si es planteja dintre d’uns límits raonables que avui a la 

plaça de Catalunya s’han exhaurit” (Editorial, 6/06/2011). Per últim, ambdós diaris dediquen 

l’editorial del 9 de juny que tracta les declaracions de Puig respecte el desallotjament. “Puig 

va saber portar l’aigua al seu molí fent una defensa sense condicions de l’actuació policial 

que va arrossegar tots els partits a sumar-s’hi sense que renunciessin a la crítica per les 

decisions de caire polític que van desencadenar l’actuació policial” (Editorial, 9/06/2011). 

Aquest últim, que es publica idèntica als dos exemplars, no tracta exclusivament el 

moviment.  

Per últim, pel que fa als articles d’opinió, se’n publiquen un total de quinze a l’Avui (vint-i-

sis si es tenen en compte les cartes al director). Se’n dediquen set clarament a favor i cinc 

clarament en contra, de manera que hi ha cert equilibri de posicions. “Voldrien que els joves 

emulessin les seves gestes banals, que glorifiquessin la seva infructuosa lluita imitant-se la 
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imatge distorsionada que ells mateixos han construït. [...] Que els indignes no posin nom a la 

vostra indignació” (Resina, 1/06/2011), “És ridícula la idea d’organitzar-se en una plaça, ja 

que la humanitat ha tardat segles en organitzar una societat” (Pasqual, 4/06/2011), “Si no fos 

que són megademòcrates, els titllaríem de vàndals” (Palmer, 8/06/2011) o “És un ampli 

moviment social que inclou sensibilitats molt diferents” (Solé, 10/06/2011).  

El Punt hi dedica setze articles d’opinió (vint-i-sis si es tenen compte les cartes al director). 

Se’n publiquen deu clarament en contra i cinc clarament a favor, de manera que hi ha una 

tendència contraria al moviment.  “Malauradament, indignació i desesperació formen un 

binomi que ens porten coses molt lletges” (Loste, 1/06/2011) o “I el més sorprenent es que 

reneguen d’aquesta democràcia que els deixa aquests espais d’indemnitat per abusar de la 

resta” (Vilanova, 5/06/2011). Destaquen dos articles de l’11 de juny que critiquen que a plaça 

Catalunya es parli en castellà. “Els indignats, amb una equivocada idea d’integració, han 

exclòs lingüísticament les persones nouvingudes, però també molts catalans” (Pérez, 

11/06/2011) i “Alguns dels arguments que utilitzen traspuen un profund espanyolisme. Dia sí 

i dia també, a les assembles de la plaça de Catalunya s'hi parla l'espanyol perquè diuen que 

així s'entenen tots” (Forcadell, 11/06/2011).  

CINQUÈ PERÍODE, el 15 i 16 de juny. Aquest cinquè bloc tracta el bloqueig al Parlament. 

La presència en portada és molt destacada en ambdós exemplars. El 15 de juny es destina el 

60% de la portada de l’Avui i el 70% de El Punt i el 16 de juny el 100% tant de l’Avui com de 

El Punt. Pel que fa a la totalitat de pàgines que s’hi dediquen, es fa un salt considerable entre 

els dos exemplars: mentre que el 15 de juny ocupa tres pàgines i quart a l’Avui i tres a El 

Punt i el 16 de juny es publiquen catorze i mitja a l’Avui i tretze a El Punt. Les notícies i el 

breu es poden considerar neutrals; informen que més de 4.000 “indignats” es van concentrar 

ahir a la tarda al parc de la Ciutadella, de que el zoo i els establiments de la Ciutadella 

preveuen una jornada normal, de la carta que van enviar als diputats demanat que no 

assistissin al ple i que Joan Manuel Serrat ha mostrat el seu suport al moviment. En la 

crònica, en canvi, a través de declaracions d’“indignats” que es volen quedar a la plaça, es 

desacredita el moviment. “Sóc feliç. Em pinto les ungles, m’he tatuat, jugo amb les 

criatures...” (M.R., 15/06/2011).  

L’Avui, a més, hi publica un article d’opinió de Xavi Xirgo on s’exposa que “és francament 

difícil no simpatitzar amb alguna de les causes dels indignats, però no acabo d’entendre el fet 
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que es vulgui boicotejar el ple del Parlament” (Xirgo, 15/06/2011). El Punt no hi dedica cap 

peça d’opinió. 

Referent al 16 de juny, les peces informatives que es publiquen a ambdues capçaleres són les 

mateixes i se situen a Política. Les peces es mostren contràries a l’actuació dels indignats. “El 

moviment del “indignats” va dilapidar ahir bona part de la seva credibilitat amb una acció 

antidemocràtica sense precedents a la història recent de Catalunya” (Ribera, 16/06/2011). Tot 

i això, no es mostren especialment crítics, tan sols s’informa dels fets. A trets generals, 

s’exposa que les demandes del col·lectiu són “legítimes”, però que l’actuació d’aquest no es 

pot tornar a repetir.  

Destaca que, tot i que per posicionament als exemplars es dóna més importància a les 

declaracions d’Artur Mas i dels diputats del Parlament, també s’ofereix la visió dels indignats 

al respecte. “Van començar a debatre en improvisades rotllanes fins a quin punt havien reeixit 

en la seva acció de protesta. [...] La desmesura de la mobilització d’ahir va acabar per ofegar 

la causa real de la protesta” (Panyella, 16/06/2011) “Els “indignats” atribueixen l’atac a 

esvalotadors externs. [...] Es va refusar la idea d’assetjar als diputats quan sortissin del 

Parlament i es va decidir tralladar la protesta a la plaça Sant Jaume de manera pacífica” 

(Pau/Gala, 16/06/2011). A més, es fa referència tant el comunicat per part de la Generalitat, 

com al comunicat dels “indignats” desmarcant-se de la violència.  

Pel que fa a les peces d’opinió ambdós diaris hi dediquen tant l’editorial com l’article del 

director. L’editorial –que és idèntic als dos exemplars- es mostra molt crític amb el 

moviment. “El grotesc espectacle d’ahir ha estat la gota que ha fet vessar el vas en aquest 

procés que ha portat un moviment ciutadà carregat de raons a anar-les perdent totes pel camí 

de la degeneració cívica i la incapacitat de generar un discurs coherent, organitzat i assumible 

des de la simple normalitat democràtica. [...] Els fets d’ahir no es poden tolerar. [...] Els 

“indignats” s’haurien de plantejar si el sistema els exclou o són ells que s’exclouen” 

(Editorial, 16/06/2011). A l’article del director de l’Avui s’afirma que “Es poden indignar tant 

com vulguin, però deixin tranquils els representants del poble. Encara que no els representin 

a vostès” (Sanchís, 16/06/2011). Per tant, reafirma el posicionament de l’editorial. Pel que fa 

a l’article del director de El Punt, considera que “més enllà del gravíssim error tàctic del 

moviment del 15-M i de la deslegitimació que se’n deriva, no estem davant d’un atac a la 

democràcia, sinó davant d’un preocupant símptoma de degradació democràtica de la nostra 
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societat” (Espada, 16/06/2011). Per tant, hi ha un posicionament molt diferent al de 

l’editorial. 

Per últim, pel que fa a la resta de peces d’opinió, cal destacar que ambdós diaris dediquen 

dues pàgines a exposar trenta breus que mostren la valoracions referents als fets del 

Parlament de personalitats del món cultural, polític i social. A trets generals, s’afirma que 

estan d’acord amb el fons, però no en les formes del moviment. L’Avui publica un total de 

vuit articles, dels quals tres es posicionen clarament en contra, tres consideren que estan a 

favor del moviment però condemnen l’actuació violenta del Parlament i un no es posiciona. 

“Em fa caure la cara de vergonya que un grup de persones impedeixi l’accés a uns diputats 

quan van cap a fer la seva feina al Parlament. Un país no pot tolerar que un grup de persones 

que a hores d’ara ja no se sap qui representen escupin als diputats, els marquin amb una creu 

a l’esquena, els empentin, els insultin, els pintin o els tirin aigua per sobre” (Xirgo, 

16/06/2011)o “Tot i la raó que tenen els manifestants, no justifica l’espectacle lamentable 

d’ahir al Parlament” (Marzoa, 16/06/2011).  

Pel que fa a El Punt, publica un total de cinc articles, dos dels quals es posicionen clarament 

en contra, dos clarament a favor i un no es posiciona. “Parlar de fracàs de democràcia és un 

error, perquè una de les gràcies del sistema és la possibilitat de posar-lo de cap per avall de 

tant en tant. [...] És el ressò d’un malestar que es va reproduint des de fa anys i a escala 

mundial” (Badia, 16/06/2011), “No s’hi val a treure ferro del que va passar. Va ser molt greu. 

Si cal canviar les coses ha de ser perquè ho vulgui la majoria. La resta ens porta a la 

dictadura” (Grau, 16/06/2011) o “El moviment dels indignats té les seves contradiccions, l’ús 

de la violència n’és una més, però no se li pot negar la virtut de retratar els polítics” (Sala, 

16/06/2011). Tot i l’equilibri de posicionament pel que fa a les peces d’opinió d’ambdós 

diaris, El Punt és més contundent a l’hora de posicionar-se a favor en aquest últim bloc. 

Així doncs, es pot concloure que El Punt i l’Avui donen importància al moviment, tot i que en 

cap moment no es mostren completament a favor i el seu posicionament tendeix més a situar-

se a favor de les institucions governamentals. Aquest fet es reafirma quan es produeix el 

desallotjament, ja que ambdues capçaleres es posicionen a favor de l’actuació dels Mossos i 

la policia i no exposen cap declaració dels acampats. Destaca que El Punt hi dedica un 

editorial al quart bloc (que no es publica a l’Avui) i un article del director que es mostren a 
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favor del moviment. A trets generals, però, les peces informatives mantenen la neutralitat 

respecte al 15-M.  

Per a concloure, es pot afirmar que tant l’Avui com El Punt segueixen la mateixa línia de 

posicionament. Inicialment donen importància al 15-M i es mostren a favor del moviment, 

però es produeix un canvi de tendència a partir del 21 de maig degut a les eleccions, el qual 

es manté fins al final de l’anàlisi. A partir d’aquest moment se situen més a prop de les 

institucions governamentals que dels indignats, tot i que no utilitzen adjectius especialment 

durs. Tot i la proximitat de postures, l’Avui exposa un posicionament més contrari al 

moviment que El Punt, tant per la tendència dels articles d’opinió, com pels articles del 

director.  
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Anàlisi del tractament de El Periódico de Catalunya 
S’han analitzat trenta-tres exemplars de El Periódico de Catalunya (del 15 de maig al 16 de 

juny) dels quals trenta-un dediquen algun tipus de peça al moviment del 15-M. En dues 

edicions (15 de maig i 7 de juny) no hi apareix cap referència. En total es publiquen cent 

noranta-sis peces que sumen gairebé vuitanta-cinc pàgines i mitja referents al moviment.   

El diari El Periódico de Catalunya dedica setanta-una peces informatives (noranta-tres si 

s’hi es sumen els breus informatius) i seixanta-sis peces d’opinió (cent tres si s’hi sumen els 

breus d’opinió); de manera que, centrant-se en la quantitat d’articles sense breus, es pot 

afirmar que hi ha cert equilibri entre informació i opinió. 

Gràfic 6. Presència i tractament del 15-M. Diari El Periódico de Catalunya. (15/05/2011-
16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la presència en portada del 15-M al llarg del període analitzat, el moviment 

apareix en divuit exemplars. D’aquests divuit dies, en dotze hi té una presència realment 

destacada -pel que fa a l’espai que ocupa- mentre que en els sis restants passa a ocupar un 

espai molt més reduït (menys del 20% de la portada).  

Tenint en compte el nombre de peces que es publiquen referents al 15-M i la importància que 

se’ls dóna, l’anàlisi dels exemplars d’aquesta publicació permet identificar cinc blocs. El 



	   36	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

15
/0
5/
11
	  

16
/0
5/
11
	  

17
/0
5/
11
	  

18
/0
5/
11
	  

19
/0
5/
11
	  

20
/0
5/
11
	  

21
/0
5/
11
	  

22
/0
5/
11
	  

23
/0
5/
11
	  

24
/0
5/
11
	  

25
/0
5/
11
	  

26
/0
5/
11
	  

27
/0
5/
11
	  

28
/0
5/
11
	  

29
/0
5/
11
	  

30
/0
5/
11
	  

31
/0
5/
11
	  

01
/0
6/
11
	  

02
/0
6/
11
	  

03
/0
6/
11
	  

04
/0
6/
11
	  

05
/0
6/
11
	  

06
/0
6/
11
	  

07
/0
6/
11
	  

08
/0
6/
11
	  

09
/0
6/
11
	  

10
/0
6/
11
	  

11
/0
6/
11
	  

12
/0
6/
11
	  

13
/0
6/
11
	  

14
/0
6/
11
	  

15
/0
6/
11
	  

16
/0
6/
11
	  

Nombre	  de	  pàgines	   Font:	  elaboració	  pròpia	  

primer bloc el formen els exemplars del 16 de maig al 22 de maig, on es pot observar una 

primera tendència ascendent de peces que es dediquen al moviment i una segona tendència 

descendent. El segon bloc l’integren els exemplars del 23 de maig al 27 de maig, ja que es 

percep una disminució clara dels articles referents al 15-M. El tercer bloc el conformen els 

exemplars del 28 de maig al 30 de maig, on es produeix un augment significatiu del nombre 

de peces degut al desallotjament de plaça de Catalunya el 27 de maig. El quart bloc va del 31 

de maig al 14 de juny, degut a que es torna a reduir considerablement el nombre d’articles 

referents al 15-M. Per últim, el cinquè període el conformen les publicacions del 15 i 16 de 

juny per la gran quantitat de material que es publica referent al bloqueig al Parlament del 15 

de juny.  

Gràfic 7. Nombre de pàgines dedicades al 15-M. Diari El Periódico de Catalunya. 
(15/05/2011-16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODE, del 16 de maig al 22 de maig. El 16 de maig es publica una notícia a 

Economia exposant l’origen de la manifestació i la raó per la qual s’ha convocat. Es defineix 

el 15-M de “moviment social alternatiu” i s’afirma que la protesta va comptar amb una “alta 

participació” (Fuentes, 16/05/2011). Tot i que no apareix en portada, destaca que es defineixi 

el moviment com a social el moviment, adjectiu que no apareixerà en cap dels exemplars 

posteriors analitzats. 
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El 17 de maig de 2011 apareix a la part inferior esquerra de la portada un petit requadre 

(aproximadament ocupa un 10%) “Qui era qui a la manifestació del 15-M”. Aquest exemplar 

hi dedica l’editorial, el qual exposa que la manifestació va tenir “un èxit notable” i que és una 

“alenada d’aire fresc necessària” (Editorial, 15/05/2011). A més, passa a situar les notícies 

que tracten el 15-M a la secció de Política i Coses de la Vida, on s’hi dediquen un total de 

tres pàgines. Com ja s’ha comentat, ja no s’utilitza la denominació de moviment social, sinó 

que a partir del 17 de maig passa a definir-se com a mobilització 2.0, indignats, mobilització 

ciutadana, moviment de protesta o moviment 15-M. Aquesta denominació no varia al llarg de 

tots els blocs analitzats. Es pot afirmar que El Periódico de Catalunya des dels primers dies 

dóna importància al moviment. 

A partir del 18 de maig es pot observar un augment significatiu de la rellevància del 15-M, 

tant en la presència en portada com en el nombre de peces publicades. El moviment ocupa un 

70% de la portada el 18 de maig, un 90% el 19 de maig i un 70% el 20 de maig. Pel que fa al 

21 i 22 de maig, la seva presència és també destacada però el moviment no es tracta 

individualment, sinó que es relaciona amb les eleccions. El 21 de maig ocupa un 40% de la 

portada i el 22 s’hi dedica el 60% d’una portada doble. El nombre de pàgines que s’hi 

dediquen va en paral·lel a la importància a la portada. El dia 18 s’ocupen un total de tres 

pàgines, mentre que el 19 se’n dediquen sis i el 20 i 21 set. L’única excepció –pel que fa la 

relació entre presència en portada i pàgines dedicades- es produeix el 22 maig, on se’n 

dediquen tres tot i ocupar un 60% de la portada doble.  

En aquest primer bloc el moviment passa de la secció de Política i Coses de la Vida a Tema 

del dia (que es manté del 18 al 24 de maig). Es dediquen un total de quinze articles 

informatius. A trets generals les peces es poden considerar neutrals, ja que es limiten a 

exposar l’evolució, sempre donant –en la mesura del possible- tant la visió dels acampats 

com de les institucions oficials. Tot i això, destaca que alguna publicació deixa entreveure un 

posicionament favorable als acampats i crític amb els polítics. “El moviment és imparable” 

(Julve, 18/05/2011), “una cosa és la pèrdua de poder polític i una altra de molt diferent 

escudar-se en això per no afrontar les protestes que han aflorat en plena campanya electoral” 

(Parnau, 21/05/2011).  A més, tot i que en menor mesura, també hi ha alguna peça en contra 

del 15-M. “Es tracta d’un moviment difús, heterogeni i incontrolable” (Ruiz Sierra, 

20/05/2011),  “És una ira de cotó de fira” (Barril, 21/05/2011).  
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Per a analitzar el posicionament de El Periódico de Catalunya  -tot i que les seccions 

informatives ja mostren una primera tendència- m’he centrat en els editorials i les columnes 

del director. Pel que fa a les columnes del director, depenent de l’exemplar estan escrites pel 

director, Enric Hernández, o directors adjunts, Albert Sáez i Juancho Dumall. A més de 

l’editorial publicat el 17 de maig que ja s’ha comentat anteriorment (el qual es posiciona a 

favor), es publiquen un total de tres editorials i dues columnes del director que, a trets 

generals, es mostren favorables al 15-M i contraris a les reaccions dels polítics. 

L’editorial del 19 de maig es mostra favorable al moviment i crític amb els partits polítics. 

“Cal donar l’atenció que es mereix al moviment del 15-M” (Editorial, 19/05/2011), “Els 

partits polítics no són capaços d’anar gaire més enllà de vagues declaracions de comprensió o 

d’anàlisi precipitades” (Editorial, 19/05/2011). El 20 de maig es tracta el moviment tant a 

l’editorial com a la columna del director. L’editorial es mostra contrari a la prohibició de 

mantenir les acampades per part de la Junta Electoral Central amb motiu de la jornada de 

reflexió. Pel que fa a la columna del director, es defensa els mitjans tradicionals davant de les 

crítiques del 15-M envers aquests. “La revolta va esclatar a Twitter i Facebook, però la seva 

placenta intel·lectual va ser al paper imprès” (Hernández, 20/05/2011). A l’exemplar del 21 

de maig, s’hi dedica la columna del director, el qual es mostra a favor dels indignats i refusa 

les crítiques que reben. “El moviment és un espai mental on la participació o la resignació 

implica necessàriament complicitat i coresponsabilitat” (Hernández, 21/05/2011). Per últim, 

el 22 de maig també s’hi dedica l’editorial, que fa un repàs de les irrupcions que ha rebut la 

campanya electoral i enumera el 15-M. El titlla de “revolta civilitzada” i mostra el seu suport 

al moviment i la seva organització “tan encertada” (Editorial, 22/05/2011).  

Els articles d’opinió d’aquest primer bloc comencen a tenir una presència significativa a 

partir del 19 de maig. Es publiquen un total de vint peces, tres de les quals són cartes al 

director (les tres a favor del moviment). Dels disset restants, deu es mostren completament a 

favor, quatre en contra i tres neutrals, cosa que evidencia la tendència de El Periódico de 

Catalunya de posicionar-se al costat del moviment. “S’ha fet un pas per aturar el frau que 

porta el model actual a la deriva” (Navarro, 21/05/2011), “Tan sols podrem canviar les coses 

així, agrupant consciències i transformant la indignació individual en energia col·lectiva” 

(Álvarez, 22/05/2011) o “La posada en pràctica de propostes governamentals no les poden fer 

els propis ciutadans, algunes accions corresponen al govern central i al de la Generalitat” 

(Botella, 19/05/2011). 
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Per altra banda, destaca que a partir del 19 de maig i gairebé en cada exemplar dels tres blocs 

es publica una columna d’opinió diària d’Álvaro Alsina, estudiant de cine que mostra la visió 

del 15-M des de dins, ja que és un participant actiu del moviment. “Fa tres dies que estem 

demostrant que és possible viure i coexistir d’un altra manera. Aquest dies la plaça Catalunya 

és una ciutat Estat, un Estat lliure i horitzontal, on no hi ha organismes de control perquè no 

són necessaris” (Alsina, 20/05/2011).  

SEGON PERÍODE, del 23 de maig al 27 de maig. En aquest segon bloc, la presència en 

portada es redueix al 25 de maig (5% de la portada), on apareix un petit breu a la part 

superior dreta: “L’Arc de Triomf, recanvi de Canaletes per l’acampada”. Així doncs, l’únic 

exemplar que referencia el 15-M en portada d’aquests cinc exemplars no el tracta 

exclusivament. 

Del 23 de maig al 27 de maig es redueix dràsticament el nombre de peces relatives al 

moviment, que passen a ocupar menys de dues pàgines diàries. A més, és en aquest període 

on les acampades es trasllades de la secció de Tema del Dia (23 i 24 de maig) a Coses de la 

Vida (25 i 27 de maig) i Gran Barcelona (26 de maig). Aquesta disminució de peces referents 

al 15-M és degut a que durant aquest període no es produeix cap fet especialment rellevant i, 

com a conseqüència, el moviment perd la clau d’actualitat.  

Tot i la pèrdua d’importància del moviment i la consegüent variació de secció, en cap 

moment es modifica la seva denominació ni el posicionament envers el 15-M. Es publiquen 

una o dues notícies diàries. Totes les peces es poden considerar neutrals, ja que es dediquen a 

exposar l’evolució del moviment. Seguint en la mateixa línia que el primer període, les 

notícies busquen donar la visió tant dels acampats com de les autoritats. Destaca el tractament 

del canvi d’ubicació de la celebració del F. C. Barcelona, en què no només s’exposen les 

declaracions de la Policia i Mossos d’Esquadra, sinó que es mostra la visió dels acampats al 

respecte.  

Pel que fa als articles d’opinió, en aquest segon bloc no s’hi dedica cap editorial ni columna 

del director. A la secció d’Opinió es publiquen dotze articles, tots a favor del 15-M. Un dels 

arguments que més es defensa és la necessitat que els polítics s’escoltin el moviment. “La 

gent que s’ha reunit aquests dies a les places d’algunes ciutats ha demostrat que són més 

lúcids que els assalariats tàcits dels banquers dits també polítics” (Barril, 23/05/2011), “És 

clar que els indignats no resoldran res. Tampoc no els correspon. La qüestió és una altra: els 
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que ho haurien de fer ¿ho faran? ¿Escoltaran el clam dels maltractats, dels ofesos?” 

(Terricabras, 25/05/2011) o “La revolta pacífica dels indignats ha sorprès la classe política a 

la lluna, amb el pas canviat. Des de les manifestacions contra la guerra d’Iraq, no s’havia 

generat un moviment espontani tan transversal i desposseït de banderes. [...] Els campaments 

s’aniran desmantellant, sens dubte, però el mer fet que hagin sorgit enmig de la migdiada 

cabrejada ja sembla un miracle” (Merino, 27/05/2011). Es segueix mantenint la columna 

diària d’Álvaro Alsina. 

TERCER PERÍODE, del 28 al 30 de maig. En aquest període es tracta el desallotjament de 

plaça de Catalunya. S’ha analitzat per separat ja que durant tres dies augmenta 

considerablement el nombre de peces que es publiquen en relació al moviment. La presència 

en portada en els tres exemplars és destacada. El 28 de maig ocupa el 50% (“Neteja a 

garrotades”); el 29 de maig, el 40% (“Segueix l’acampada però ‘sense materials perillosos’”)i 

el 30 de maig, el 50% (“Els indignats es queden a les places”). S’hi dediquen sis pàgines, 

quatre i tres i quart, respectivament.  

Les peces informatives del 28 i 30 de maig tornen a considerar-se Tema del dia. El 29 de 

maig segueix situant-se a Coses de la Vida. Es publiquen un total de tretze peces informatives 

quatre de les quals són breus. El posicionament de la majoria d’articles és neutral, però en 

dues notícies i un reportatge es pot entreveure un posicionament favorable al 15-M i crític 

amb l’actuació “desproporcionada” dels Mossos cap als acampats a plaça de Catalunya. 

“Podria haver estat molt pitjor si no hagués estat per l’actitud pacífica que la gran majoria de 

manifestants van adoptar” (Masreal, 28/05/2011) “Estàvem asseguts pacíficament i ens han 

pegat. No portaven identificació. Això és il·legal” (testimoni d’acampat, Gayà/Saurí, 

28/05/2011). Destaca un reportatge on s’exposa que “experts en moviments socials veuen 

futur al moviment, però amb noves formes d’expressió” (Masreal, 29/05/2011).  

Respecte a les peces d’opinió, s’hi dedica l’editorial del 28 de maig i la columna del director 

del 29 de maig. L’editorial exposa que l’actuació policial va ser “d’una desproporció 

inusitada” i considera que “no té justificació”. “Algú hauria d’aclarir si les raons d’higiene i 

seguretat no eren sinó una coartada per tallar d’arrel una protesta cívica que tant incomoda la 

Generalitat com el govern municipal en funcions” (Editorial, 28/05/2011). Pel que fa a la 

columna del director, afirma que “l’allau d’imatges dels antiavalots estomacant els acampats 

a la plaça de Catalunya, molts d’ells asseguts aguantant estoicament els cops, ha donat una 
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penosa imatge de Barcelona, de Catalunya... i dels Mossos” (Dumall, 29/05/2011). Es critica 

l’actuació policial i les declaracions del conseller d’Interior.  

QUART PERÍODE, del 31 de maig al 14 de juny. En aquest quart bloc, sis exemplars 

tracten el 15-M en portada. El 4, 5 i 8 de juny augmenta progressivament l’espai en portada 

(20%, 30% i 40% respectivament), mentre que el 10 i el 12 de juny passa a reduir-se al 10%. 

La majoria dels titulars es refereixen exclusivament al moviment, excepte el 5 i 9 de juny, 

que es relaciona amb les declaracions del conseller d’Interior Felip Puig. “Indignats amb 

Felip Puig” (titular, 5/06/2011) i “Puig no aporta proves contra els acampats” (titular, 

9/06/2011). 

El moviment es tracta a la secció Coses de la Vida, excepte els dies 10 i el 12 de juny que 

passa a Tema del dia. S’hi dediquen menys de dues pàgines diàries, excepte el 4 de juny 

(dues pàgines i quart), el 10 de juny (tres pàgines i quart) i el 12 i 14 de juny (gairebé tres 

pàgines). Es publiquen un total de trenta-quatre peces informatives, deu de les quals són 

breus que informen d’algun aspecte puntual. Vint-i-una publicacions són neutrals. Es limiten 

a exposar l’evolució de les acampades, sempre exposant  tant la visió dels acampats com del 

govern central o autonòmic. Destaca la presència d’un reportatge que es posiciona a favor del 

15-M. “Una de les claus de la mobilització ciutadana és que ha aconseguit reunir gent de tota 

edat i classe” (Masreal/Winkels, 12/06/2011). Per altra banda, es publica una notícia que, tot i 

que no es posiciona obertament en contra del 15-M, argumenta perquè l’acampada a la plaça 

ja no té sentit i presenta els indignats que es mantenen a la plaça com a “grups marginals”, 

“borratxos” i “sense sostre” (Masreal, 14/06/2011).  

Referent a les peces d’opinió, s’hi dediquen dos editorials (3 i 10 de juny) i quatre columnes 

del director (4, 5, 12 i 14 de juny). Els editorials es posicionen a favor del moviment però 

reiteren la idea de que ja no té sentit l’ocupació de l’espai públic. “El ressò que ha tingut fins 

ara la mobilització dels indignats i la comprensió amb què, en general, l’ha acollit l’opinió 

pública són motius suficients perquè els concentrats a la plaça de Catalunya i a la Puerta del 

Sol decideixin donar per acabada l’ocupació de l’espai públic. [...] Si es descentralitza, serà 

menys manipulable i consolidarà la seva autonomia ideològica” (Editorial, 3/06/2011) o “No 

obstant, aquesta retirada no s’hauria de traduir en l’abandonament de la sèrie de debats que 

els indignats han exposat a la superfície de les places de moltes ciutats” (Editorial, 

10/06/2011). Pel que fa a les columnes del director, les dues primeres es mostren a favor de 
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determinades demandes del 15-M. “Jo tampoc em sento representat” (Sáez, 4/06/2011) o 

“Estic d’acord amb la demanda del canvi de la llei electoral” (Dumall, 5/06/2011). La tercera 

columna del director exposa que el moviment dels indignats creix en paral·lel a l’augment de 

força del PP i la quarta columna exposa la mateixa idea que els editorials, que és necessari 

desallotjar la plaça: “El 15-M comença a presentar els símptomes clàssics dels moviments 

acèfals i desestructurats. [...] Els indignats de la primera fornada ja han perpetuat la lluita per 

altres mitjans, però un col·lectiu es resisteix a desocupar la plaça” (Hernández, 14/06/2011). 

Per últim, pel que fa a la resta d’articles d’opinió, hi ha una clara tendència a publicar peces 

que es posicionen a favor del 15-M. Es publiquen un total de tretze articles a favor i dos en 

contra. Se segueix publicant la columna diària d’Álvaro Alsina. “És la bellesa d’un somni 

que ens mou” (Alsina, 31/05/2011) o “Les acampades de tantes ciutats espanyoles serveixen 

per demostrar que és possible una revolució divertida i sense amo. Ofereixen l’esperança que 

és possible canviar les coses sense entrar en la política encotillada dels partits” (Capella, 

1/06/2011). El 14 de juny es publiquen les dues peces en contra (una de les quals és un breu) 

que, com la columna del director d’aquest mateix dia, exposa que l’acampada ja no té sentit. 

“Les revolucions necessiten un to vital que s’alimenta de les paraules i les esperances. Però 

els portaveus de l’esperança ja no són a la plaça. [...] El projecte col·lectiu ha desaparegut i 

ara només queda la necessitat de fer-se companyia” (Barril, 14/06/2011). 

CINQUÈ PERÍODE, el 15 i 16 de juny. L’últim bloc tracta el bloqueig al Parlament. Els 

dos exemplars que formen aquest període tracten el moviment de manera destacada. El 15 de 

juny es destina el 50% de la portada i el 16 de juny el 100%. Referent a les pàgines que s’hi 

dediquen, es fa un salt considerable entre els dos exemplars: mentre que el 15 de juny ocupa 

dues pàgines i mitja, el 16 de juny se’n publiquen deu referents al moviment.  

Les peces informatives del 15 de juny se situen a Coses de la Vida. Les dues notícies tenen 

un to neutral. Informen que “els indignats acampen davant una Ciutadella blindada pels 

Mossos” i fan un repàs de les respostes d’alguns polítics davant la demanda del moviment de 

que no vagin al ple. Seguint la tònica dels quatre blocs anteriors, es mostra tant la visió del 

moviment com la del Departament d’Interior.  

Pel que fa al 16 de juny, a la secció del Tema del dia hi ha un gran desequilibri entre les 

peces d’informació i d’opinió. Es publiquen un total de set articles informatius i vint-i-set 

d’opinió (cinquanta-dos si es tenen en compte tots els breus d’opinió, ja que hi ha un 
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reportatge on s’exposen frases de persones de perfil molt variat per a mostrar la seva opinió 

davant el bloqueig al Parlament).  

De les set peces informatives, cinc es poden considerar neutrals, ja que es limiten a exposar 

els fets i no utilitzen cap adjectiu o denominació que faci entreveure el posicionament vers 

l’actuació del 15-M. Destaquen una crònica i un reportatge que mostren a favor del moviment 

referint-se al comunicat del indignats desmarcant-se de la violència. Tot i això, es declaren 

contraris a l’actuació violenta. “Les causes reals de la indignació ciutadana es mantenen 

inalterables” (Mauri, 16/06/2011) o “No s’hauria de desprestigiar el moviment pels fets 

d’ahir” (Masreal/Saurí, 16/06/2011). A més, a través de vint-i-quatre breus de persones amb 

diversos perfils, s’exposa que no estan d’acord amb l’episodi de violència, però si amb el 

moviment.  

Respecte les peces d’opinió, s’hi dedica l’editorial (l’inici del qual apareix en portada) i 

s’afirma amb contundència: “El que van fer ahir els concentrats al voltant del parc de la 

Ciutadella, que no només van intentar barrar l’accés sinó que van agredir alguns diputats, no 

és intentar millorar el sistema, sinó atacar-lo” (Editorial, 16/06/2011). S’exposa que 

comparteixen “el malestar de la gent jove, però no es pot tractar tots els polítics com si fossin 

lladres i, per extensió, els que els han elegit com a necis. El moviment 15-M ha d’acabar amb 

les agressions i decidir el seu futur” (Editorial, 16/06/2011).    

La resta de peces d’opinió a trets generals, exposen que no estan d’acord amb l’episodi de 

violència però sí amb el moviment. Destaquen dues pàgines en les que s’exposen 

declaracions de persones amb perfils socials molt diversos la majoria dels quals mostren la 

seva disconformitat amb la violència però favorables al 15-M.  

Un cop realitzat l’anàlisi dels cinc blocs, es pot concloure que El Periódico de Catalunya ha 

mostrat, des del primer moment, una clara tendència a posicionar-se a favor del moviment. 

La denominació d’aquest, així com el tractament i l’exposició tant de les fonts oficials com 

les declaracions dels indignats per a mostrar totes les versions d’un mateix fet s’ha mantingut 

al llarg dels cinc períodes analitzats.  
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Anàlisi del tractament de La Vanguardia 
La Vanguardia publica trenta-tres exemplars entre el 15 de maig i el 16 de juny, dels quals 

vint-i-nou publiquen algun tipus de peça al 15-M. En quatre de les edicions (15 i 16 de maig i 

6 i 8 de juny) no hi apareix cap referència. Les peces dedicades al moviment dels indignats 

sumen cent setze peces que suposen gairebé quaranta-sis pàgines.  

En aquest període es publiquen trenta-tres peces informatives (quaranta-tres si s’hi es sumen 

els breus informatius) i cinquanta-set peces d’opinió (setanta-tres si s’hi es sumen els breus 

d’opinió). Així doncs hi ha un cert desequilibri predominant el material d’opinió sobre 

l’informatiu.  

Gràfic 9. Presència i tractament del 15-M. Diari La Vanguardia. (15/05/2011-16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a tenir una primera idea de la importància que La Vanguardia dóna al moviment, cal tenir 

en compte la presència en portada del 15-M al llarg del període analitzat. Apareix en 

portada en deu exemplars. Però d’aquests deu dies, en sis hi té una presència realment 

destacada pel que fa a l’espai que ocupa, mentre que en els quatre restants la presència és 

molt menys destacada  (menys del 20% de la portada). 

Tenint en compte la presència en portada i la importància que es dóna al 15-M en els 

exemplars d’aquesta publicació, s’identifiquen tres blocs. El primer el conformen els 
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exemplars del 17 de maig al 23 de maig, on es pot observar una tendència ascendent de peces 

que es dediquen al moviment fins el 21 de maig i un descens a partir d’aquest exemplar. Tot i 

això, el bloc engloba fins el 23 de maig a causa del nombre de pàgines que tracten el 

moviment, ja que a partir del 24 maig tots els exemplars el tracten en menys d’una pàgina 

mentre que la mitjana d’aquest primer bloc és de 2,7 pàgines. El segon bloc l’integren els 

exemplars del 24 de maig al 14 de juny. En aquest cas es percep una disminució clara dels 

articles referents al 15-M amb l’excepció del 28 de maig, dia en què s’informa del 

desallotjament de plaça de Catalunya i es produeix un augment notable de peces. Per últim, el 

tercer bloc està format per dos exemplars: el del 15 de juny i el 16 de juny. El període 

d’aquest tercer bloc és molt més reduït a causa de la clara tendència a l’alça dels articles que 

es publiquen pel bloqueig del Parlament. 

Gràfic 10. Nombre de pàgines dedicades al 15-M. Diari La Vanguardia. (15/05/2011-
16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODE, del 17 de maig al 23 de maig. El primer dia que es fa referència al 

moviment és el 17 de maig de 2011 –quan ja havia començat l’acampada. No hi apareix cap 

menció en portada i tan sols s’hi dedica una notícia que ocupa un terç de pàgina a la secció de 

Tendències. Així doncs, es pot afirmar que La Vanguardia inicialment no dóna importància 

ni a la manifestació del 15-M ni al començament de l’acampada de plaça de Catalunya. 
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A partir del 18 de maig, però, aquesta tendència canvia i ja apareix en portada (menys d’un 

10%) un petit requadre que informa de l’inici de les acampades a Madrid i Barcelona. Els 

dies següents el moviment passa a considerar-se la notícia més important del dia i ocupa un 

50% de la portada el 19 de maig i un 70% el 20 i 21 de maig i 20% el 22 de maig. Les 

portades defineixen el moviment com a “protesta antipolítica” i el relacionen amb la 

prohibició, en cap cas parlen de moviment, moviment social, 15-M. “La protesta antipolítica 

de Madrid desafia la prohibició” (portada, 19/05/2011) i “Prohibida la protesta antipolítica el 

dissabte i el 22-M” (portada, 20/05/2011). El 21 i 22 de maig no es tracten exclusivament les 

protestes, sinó que es relacionen amb les eleccions i els partits polítics. “Eleccions un altre 

cop en un clima de protesta” (portada, 21/05/2011) i “Pugna pel poder territorial entre PSOE 

i PP enmig de les protestes” (portada, 22/05/2011). El nombre de pàgines que s’hi dediquen 

va en paral·lel a la importància a la portada. El dia 18 es púbica una pàgina mentre que el 19, 

20, 21, 22 i 23 el nombre augmenta considerablement i passa a omplir un total de dues 

pàgines i quart, tres, sis, quatre i dues respectivament. 

En aquest període el moviment passa de la secció de Tendències (del 17 de maig) a Política 

(del 19 a 23 de maig). Cal destacar que la denominació més usada per a referir-se al 15-M és 

moviment de protesta i protesta antipolítica. Altres denominacions que s’utilitzen són 

moviment del 15-M, moviment DRY, concentracions i mobilitzacions. A partir del 20 de 

maig s’incorpora la paraula “indignats” o indignats. Tant en aquest primer bloc com en els 

dos blocs següents, en les peces informatives quan s’hi fa referència sempre s’usen les 

cometes o la cursiva. 

Les peces informatives del 17 al 23 presenten una gran volatilitat de posicionament. El 17 i 

18 de maig es pot apreciar certa simpatia envers el moviment i un punt de crítica cap a partits 

polítics. “Hi ha polítics d’esquerres que s’han apuntat a seguir el moviment com si la protesta 

no anés també contra ells. No han entès res” (Bracero, 17/05/2011) i el 18 de maig es parla 

d’un “intimidant cordó policial” i d’un “inofensiu campament” (Vallín/Vivanco, 18/05/2011). 

El 19 i 20 de maig, aquesta tendència es va modificant. Ja no es mostra cap tipus de simpatia 

al moviment, però es manté la crítica a les reaccions polítiques tant de dretes com 

d’esquerres. S’exposa que la reacció de les dretes és fer “el que els doni la gana, ja que 

aquesta gent no ens votarà mai” i la de l’esquerra “actuar amb comte, ja que encara podríem 

treure’ls-hi algun vot” (Ninots de Batllori, 19/05/2011) “No hi ha revolta. Hi ha un esclat de 

mal humor. Una fogonada. Una exigència de més veritat en el discurs polítics. Un cert motí” 
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(Juliana, 19/05/2011) i es reitera la denominació de “moviment estudiantil” i “protesta dels 

joves”.  El 21, 22 i 23 de maig la majoria de notícies es limiten a exposar l’evolució de les 

acampades i les declaracions dels polítics al respecte, per tant es poden considerar neutrals. 

Tot i això, destaca una crònica del 21 de maig on es recupera certa simpatia envers el 15-M 

denominant-lo “causa pacífica de gran dimensió cívica” (Juliana, 21/05/2011) i en l’exemplar 

següent, en una posició completament oposada, el mateix autor el denomina “movidón de 

Sol” i afirma que està format majoritàriament per aturats i que hi ha “un informant per cada 

dos participants” (Juliana, 22/05/2011).  

Per a analitzar el posicionament de La Vanguardia m’he centrat en els s i els articles del 

director, tot i que les seccions informatives ja mostren una primera tendència. L’anàlisi 

d’aquests és molt limitat ja que tan sols s’hi dediquen dos articles del director (19 i 21 de 

maig) i un editorial (22 de maig). Al primer article, José Antich exposa que no està d’acord 

amb el que defensa el moviment. “Tot i que sembla que el moviment 15-M es defineix com a 

apolític, és bastant evident que els joves desencantats potser ho estan més amb el Govern de 

Zapatero que amb qualsevol altre formació política”. Seguint amb aquesta línia, el segon 

article que tracta el 15-M afirma que “les eleccions de demà han estat, sens dubte, la 

catapultada imprescindible perquè la metxa s’encengués i les imatges es propaguessin pel 

món sencer” i posa molt d’èmfasi a la necessitat d’anar a votar. “La sobirania popular 

continuarà a les urnes” (Antich, 21/05/2011). Pel que fa a l’editorial que s’hi dedica el 22 de 

maig, reitera la “necessitat d’anar a votar” i afirma que “les concentracions multitudinàries de 

ciutadans descontents a moltes ciutats s’han convertit en un fenomen que ha deixat fora de 

joc a candidats i dirigents” (Editorial, 22/05/2011).  

Per tant, es pot afirmar que La Vanguardia no dóna massa importància al moviment i que la 

capçalera no se situa completament en contra del 15-M ja que no utilitza adjectius ni 

denominacions dures contra aquest. Tot i això, es mostra una tendència clara a posicionar-se 

a favor de les institucions democràtiques.  

Els articles d’opinió d’aquest primer bloc tenen una presència significativa a partir del 19 de 

maig. Hi ha equilibri entre les peces a favor i en contra (vuit articles a favor, deu en contra), 

excepte el 19 de maig tots es posicionin en contra. Destaca una columna d’opinió de Quim 

Monzó especialment dura, en la que titlla el moviment de “presumpte revolució espanyola” i 
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considera que “la torrada mental que els campistes exhibeixen és tan grossa que és difícil 

saber què volen” (Monzó, 19/05/2011).  

SEGON PERÍODE, del 24 de maig al 14 de juny. La presència destacada en portada 

d’aquest període es redueix al 9 de juny (50%): “Puig admet errors en la càrrega contra els 

acampats” (portada, 9/06/2011). Però no es tracta d’una notícia exclusivament del moviment, 

sinó que es fa referència a les declaracions del conseller d’Interior Felip Puig. A banda 

d’aquest exemplar, el 28 de maig apareix en portada un requadre a la part inferior dreta 

(20%) on s’informa que “La neteja a plaça Catalunya acaba en càrrega dels Mossos” 

(portada, 28/05/2011).  

Del 24 de maig al 14 de juny es dedica menys d’una pàgina diària a tractar el 15-M, excepte 

el 28 de maig, que passa a ocupar tres pàgines i quart. Les peces informatives referents al 

moviment apareixen a Actualitat el 28 de maig, a Tendències el 29 i 30 de maig, a Viure el 31 

de maig i a Política el 7, 9, 12 i 13 de juny. En deu exemplars es publica exclusivament a 

Opinió i en les dues publicacions restants (6 i 8 de juny) no s’hi fa cap tipus de referència. 

Aquesta disminució tan dràstica de continguts és deguda a que no succeeix cap fet 

especialment rellevant, sinó que les acampades es mantenen de manera pacífica i no 

produeixen aldarulls. El 15-M, al llarg d’aquesta setmana, perd la clau d’actualitat.  

Com ja he comentat, el dia que s’hi dediquen més pàgines a tractar el moviment d’aquest 

segon bloc és el 28 de maig, l’endemà del desallotjament a plaça de Catalunya. Tot i ser el 

dia en què es dóna més importància al 15-M, tan sols s’hi dediquen dues peces informatives 

(una de les quals és un breu) i no apareix a la segona pàgina com a tema destacat del dia. En 

la notícia d’Actualitat que tracta el desallotjament es destaca  el fet que “la policia va 

informar als acampats que entrarien els efectius de la neteja” (Figueredo, 28/05/2011). Per 

altra banda, hi ha un desequilibri evident de les fonts; tan sols s’exposen les declaracions del 

conseller d’Interior Felip Puig, no apareix cap declaració de desallotjats 1 que mostrin 

l’agressivitat de la protesta. El poc material informatiu que es publica en aquest exemplar 

referent al desallotjament és un mostra que reafirma el fet que La Vanguardia es posiciona al 

costat de les elits polítiques. A més, ni les peces informatives ni les d’opinió es mostres 

particularment dures enfront les actuacions dels Mossos i la Policia Local.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  L’Ara i El Periódico de Catalunya n’exposen declaracions als exemplars del 28/05/2011.	  
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Respecte als set exemplars restants en què apareixen a seccions  informatives, es publiquen 

un total de set peces informatives tres de les quals són breus. Dels quatre articles informatius 

restants tres són notícies i un reportatge. Destaca que el reportatge i la notícia del 12 de juny 

es posicionen a favor del moviment reportat. “Les polítiques dels nostres governs no són 

capaces de donar respostes satisfactòries a les expectatives i les necessitats dels ciutadans” 

(Parés/Viejo, 12/06/2011) o “L’explosió dels indignats és el símptoma de la ineficiència de la 

democràcia espanyola” (Barbeta, 12/06/2011). La resta de peces no es posicionen, són 

neutrals. 

En la totalitat dels exemplars del segon bloc no s’hi dedica cap article del director. Pel que fa 

als editorials, n’hi ha dos que fan referència al 15-M. L’editorial del 30 de maig denomina el 

moviment “acampada de joves sense feina”. Es qualifica el moviment afirmant que “té un 

baix nombre de participants”. Tot i això, es dóna importància a la que es considera la causa 

del moviment. “L’atur juvenil és una bomba de rellotgeria. ¿És possible continuar de braços 

plegats mentre es condemna a la inactivitat la generació més ben instruïda de la nostra 

història i es compromet gravíssimament el futur col·lectiu?” (Editorial, 30/05/2011). Seguint 

en la mateix línia, però amb un punt més crític es publica el 5 de juny el segon editorial 

referent al moviment d’aquest període. “Magnificades per alguns mitjans de comunicació, les 

acampades van arribar a ser contraposades a la jornada electoral del 22 de maig. [...] Lluny de 

ser ingènuament adulada, la protesta hauria de ser llegida amb atenció, sense que això 

signifiqui transgredir en un punt fonamental: l’espai públic és de tots i s’ha d’evitar degradar-

lo i segrestar-lo” (Editorial, 5/06/2011).  

Pel que fa a les peces d’opinió, se’n publiquen un total de vint-i-vuit, onze de les quals són 

cartes al director. En els disset articles restants, en línies generals hi ha equilibri entre les 

peces a favor i en contra (8 a favor, 6 en contra i 3 neutrals). “No sabem si els indignats, que 

són una minúscula part del segment d’edat al qual representen, formen part d’una matèria 

còsmica” (Albián, 30/05/2011), “Mai no hauria cregut que per ordre d’una Generalitat es 

carregués amb força i cops de porra contra persones que ocupen una plaça” (Margarit, 

4/06/2011),  “El que importa no és el que demanen, sinó el que rebutgen” (López Burniol, 

11/0672011), “Els indignats no saben del tot a què s’enfronten i en realitat no estan fent una 

revolució” (Puigverd, 13/05/2011). 
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TERCER PERÍODE, del 15 al 16 de juny. En aquest tercer bloc es tracta el bloqueig al 

Parlament del 16 de juny de 2011. Ambdós exemplars tenen una presència en portada molt 

destacada. El 15 de juny n’ocupa un 70% i el 16 de juny un 100%. Pel que fa a les pàgines 

que s’hi dediquen, es fa un salt considerable entre els dos exemplars: mentre que el 15 de 

juny es publica gairebé una pàgina i mitja, el 16 de juny passa a ocupar deu pàgines i mitja.  

Les peces informatives del 15 de juny estan a la secció de Política i Viure. La denominació 

del moviment segueix essent ‘indignats’ o indignats. A Política un breu informa de la 

concentració al parc de la Ciutadella i una notícia exposa que “la tercera investidura 

d’Esperanza Aguirre planteja mesures que coincideixen amb les propostes dels indignats del 

Sol, com les llistes obertes” (Redacció, 15/05/2011). Pel que fa a la secció Viure, una notícia 

recull les declaracions de suport del cantautor Joan Manuel Serrant envers el moviment.  

Aquest penúltim exemplar analitzat no conté cap tipus de peça d’opinió. Ni l’article del 

director, ni l’editorial ni cap columna d’opinió o cartes al director tracten el 15-M.  

El 16 de juny hi ha un equilibri entre informació i opinió. Es publiquen un total de deu peces 

informatives (dos les quals són un breu) i deu d’opinió (de les quals dos són cartes al 

director). Les peces informatives es mantenen a la secció de Política. De les vuit peces 

publicades, dues cròniques i dues notícies remarquen les agressions que van rebre alguns 

diputats. “Els autodenominats indignats van assetjar ahir el Parlament de Catalunya, van 

agredir els diputats, els periodistes i els funcionaris i van intentar –sense èxit- impedir que se 

celebrés el ple de la Cambra que havia d’iniciar el debat pressupostari” (Barbeta, 16/06/2011) 

o “Es van acarnissar amb alguns diputats i periodistes” (Figueredo/Ellakuría, 16/06/2011). 

Per altra banda, tot i que en una crònica s’afirma que “fins i tot alguns indignats es van 

desmarcar de l’atac” (Barbeta, 16/06/2011) i en una notícia “Les accions més agressives van 

tenir certa resposta i rebuig intern per part dels sectors que defensaven la protesta” 

(Figueredo/Ellakuría, 16/06/2011), no s’especifica que els indignats van publicar un 

comunicat2 per a desmarcar-se de la violència. 

Pel que fa a la resta de peces, en destaca una crònica que exposa que la resistència és pacífica 

i els grups violents minoritaris. “hi ha un provocador per a cada cinquanta pacífics” (Pàmies, 

16/06/2011). La resta de peces informatives exposen altres aspectes relacionats amb el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  El Periódico de Catalunya, El Punt i l’Avui en fan referència als exemplars del 16/06/2011	  
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bloqueig al Parlament com la cobertura  que en van fer els mitjans internacionals, les 

etiquetes que sorgiren arran de l’acció del 15-M o el possible delicte al que s’exposen els 

participants al setge.  

Pel que fa a les peces d’opinió, s’hi dedica tant l’article del director com l’editorial (l’inici del 

qual es mostra en portada). Ambdós articles condemnen l’actuació violenta del 15-M. “El que 

va passar ahir va ser una bufetada a la democràcia. Hi hauria qui voldria aigualir el vi, però 

Catalunya va viure ahir durant unes hores una situació crítica que només es va resoldre, i això 

és el més preocupant, quan els manifestants van abandonar els carrers que durant més de 24 

hores havien estat ocupats. I això ni és acceptable ni es pot tornar a repetir” (Antich, 

16/06/2011),  “Les coses s’han de dir pel seu nom: s’ha violentat la democràcia i la defensa 

de l’Estat de dret ha de ser en aquests moment la prioritat. [...] És hora d’estar al costat de les 

nostres institucions democràtiques, sense fissures, per recuperar la normalitat i evitar noves 

situacions similars” (Editorial, 16/06/2011).  

Per últim, s’hi dediquen vuit articles d’opinió que coincideixen en la condemna de l’actuació 

violenta del moviment. “Si alguns “indignats” fossin els encarregats de millorar la 

democràcia, pobra democràcia!” (Rahola, 16/06/2011), “Poques vegades la democràcia ha 

estat tan lluny dels carrers de Barcelona com ahir al matí” (Nadal, 16/06/2011) i “El 15-M va 

perdre el capital de simpatia, ja prou minvat, que conservava a moltes instàncies socials i 

polítiques. I es va allunyar de qualsevol mena de tolerància” (Zarzalejos, 16/06/2011). També 

hi apareix l’article d’opinió d’Artur Mas, el qual defensa que és democràtic que els ciutadans 

mostrin el seu desacord amb determinades decisions governamentals, però que “utilitzar la 

violència és traspassar una línia vermella que mai s’hauria de passar” (Mas, 16/06/2011).  

Es pot concloure que al llarg dels tres períodes analitzats La Vanguardia no ha donat especial 

importància al moviment. Tot i que s’ha arribat a considerar Tema del dia, al llarg de les 

peces publicades -tant d’opinió com d’informació- es reitera la idea de que es tracta d’una 

acampada “de joves sense feina”. A més, hi ha un desequilibri evident pel que fa a les fonts 

que s’utilitzen ja que s’evita donar la visió dels acampats i es dóna molta importància a les 

declaracions governamentals. 
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Anàlisi comparatiu del tractament i posicionament 

Dels trenta-tres exemplars analitzats de cada capçalera, El Punt és el que hi fa més referència 

amb trenta-dues edicions amb algun tipus d’esment al 15-M. El segueix El Periódico i l’Ara 

amb trenta-una, l’Avui amb trenta i La Vanguardia amb vint-i-nou.  

Però aquesta primera classificació no és definitiva, ja que s’han de tenir en compte molts 

altres aspectes, entre els quals destaca quan es comença a informar del moviment. Les dues 

úniques capçaleres que fan referència a la convocatòria de la manifestació el mateix 15 de 

maig són l’Avui i El Punt. El 16 de maig també en parlen l’Ara i El Punt i finalment el 17 de 

maig La Vanguardia menciona per primera vegada el moviment. 

També cal tenir present la quantitat de portades en què hi apareix el 15-M. El Periódico és el 

que hi dóna més importància publicant un total de divuit portades que mencionen el 

moviment, de les quals en dotze hi té una presència realment destacada (més del 30%). El 

segueixen l’Ara i El Punt amb quinze, de les quals vuit de l’Ara i deu de El Punt són 

significatives. L’Avui en publica tretze (amb set de més del 30%) i La Vanguardia deu, amb 

sis destacats.  

Gràfic 11. Nombre de pàgines dedicades al 15-M. Diari Ara, Avui, El Punt, El Periódico de 
Catalunya i La Vanguardia. (15/05/2011-16/06/2011) 
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Un altre dels paràmetres als que cal parar especial atenció és la quantitat de material 

publicat, el qual s’ha mesurat amb el nombre de pàgines i el nombre de peces dedicades al 

moviment.   

A trets generals, tots els diaris segueixen la mateixa tendència pel que fa als períodes 

d’augment i disminució del nombre de pàgines publicades (gràfic 11). El Periódico de 

Catalunya és la capçalera que hi dedica més pàgines (vuitanta-cinc), seguit per l’Avui amb 

setanta-cinc, El Punt amb seixanta-nou i l’Ara amb seixanta-sis. Molt per sota s’hi troba La 

Vanguardia amb quaranta-sis pàgines. 

Pel que fa al nombre de peces, tenint en compte tant els breus informatius com les cartes el 

director, El Periódico de Catalunya destaca publicant un total de cent noranta-sis articles. Ja 

més separats el segueix l’Ara amb cent seixanta-dues, El Punt, amb cent vint-i-cinc, l’Avui 

amb cent vint-i-quatre i La Vanguardia amb cent setze. 

Si a aquest total de material publicat i restem els breus informatius i les cartes al director, es 

pot comprovar que el nombre d’articles queda molt més equilibrat entre l’Ara, Avui, El 

Periódico de Catalunya i El Punt (gràfic 12). Per últim, amb més d’una trentena de peces de 

diferència, s’hi troba La Vanguardia.  

Gràfic 12. Distinció entre peces informatives i d’opinió. Diari Ara, Avui, El Punt, El 
Periódico de Catalunya i La Vanguardia. (15/05/2011-16/06/2011)	  
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També cal tenir en compte la proporció d’informació i opinió,  en l’Ara, l’Avui, El 

Periódico de Catalunya i El Punt hi ha un cert equilibri entre la publicació de peces 

informatives i les d’opinió. En totes les capçaleres l’opinió passa una mica per davant a la 

informació (un màxim de sis peces de diferència) excepte a El Punt on, per cinc articles, la 

informació s’avança a la opinió.  

Respecte a La Vanguardia, hi ha un predomini del material d’opinió per sobre l’informatiu, 

ja que es publiquen trenta-tres d’informació i cinquanta-set peces d’opinió (gràfic 12);  de 

manera que aquesta publicació mostra un desequilibri evident entre la quantitat d’informació 

i opinió.  

Un dels criteris principals per a tenir en compte la importància que es dóna al moviment és la 

secció que ocupen. L’Ara situa les notícies principalment a la secció de Societat (en quinze 

exemplars), seguit de sis a Tema del dia i dos a Política. L’Avui en fa referència a Societat 

(en disset), vuit a Política, tres a Economia i un exemplar a Cultura. El Punt els publica en 

tretze exemplars a Societat, vuit a Països Catalans, tres a Economia i Política i un a Cultura. 

El Periódico de Catalunya situa les peces principalment a Coses de la Vida (en setze) i Tema 

del Dia (en tretze), dos a Política i Gran Barcelona i un a Economia. Per últim, La 

Vanguardia els ubica en major mesura a Política (en dotze) i molt per darrere en quatre 

Tendències, dos a Viure (en dos), i un a Internacional i Actualitat.  

Així doncs, es pot afirmar que totes les capçaleres han variat la secció a la que s’ubica el 15-

M. Pel que fa al dia en què els diaris han passat a situar-lo a Tema del dia o Actualitat, 

coincideixen amb alguna de les dates que a la Introducció metodològica es consideraven clau: 

el desallotjament de plaça Catalunya (a l’Ara, El Periódico de Catalunya i La Vanguardia) i 

el bloqueig del Parlament (l’Ara i El Periódico de Catalunya). Un altre dels esdeveniments a 

partir del qual es passa a considerar el moviment Tema del dia tant en l’Ara com en El 

Periódico de Catalunya –que no està especificat en els moments destacats de la Introducció- 

són les eleccions municipals i autonòmiques del 22 de maig.  

Un altre aspecte que s’ha de tenir present és la quantitat de períodes en el que s’ha dividit 

l’anàlisi tenint en compte el nombre de peces que es publiquen referents al 15-M i la 

importància que se’ls dóna. Hi ha dos models: tres i cinc blocs. Els diaris dividits en tres 

apartats són l’Ara i El Periódico de Catalunya. El primer bloc el conformen els exemplars 

del 16 de maig al 22 de maig, el segon l’integren els exemplars del 23 de maig al 14 de juny i 
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el tercer està format per dos exemplars: el del 15 de juny i el 16 de juny. Per altra banda, en 

l’estudi de l’Avui, El Períodico de Catalunya i El Punt s’identifiquen cinc períodes: el primer 

el formen els exemplars del 16 de maig al 22 de maig, el segon bloc l’integren els exemplars 

del 23 de maig al 27 de maig, el tercer del 28 de mig al 30 de maig, el quart va del 31 de 

maig al 14 de juny i l’últim el 15 i 16 de juny.  

Per a analitzar el tractament del moviment en les peces informatives, s’ha parat especial 

atenció a la denominació del moviment i a les fonts utilitzades. En primer lloc, referent a la 

denominació, es fa referència la inclusió de les cometes o la cursiva a paraula indignats, ja 

que és una de les mostres més evidents de la posició que adquireixen els mitjans vers el 

moviment i una de més utilitzades. El fet d’incorporar les cometes o la cursiva implica un 

distanciament ver el 15-M, mentre que no usar-les suposa un apropament.  L’Ara s’hi 

refereix per primera vegada el 16 de maig i ho fa majoritàriament com a indignats o 

“indignats”, excepte en els exemplars del 18 al 25 de maig, on es perden les cometes. Seguint 

la mateixa línia, l’Avui manté les cometes gairebé en la totalitat de l’anàlisi, a excepció del 18 

i 19 de maig; el primer dia que l’usa és el 16 de maig. El Periódico de Catalunya s’hi refereix 

a partir del 17 de maig i no incorpora cometes en cap de les notícies. El Punt l’usa des del 16 

de maig i manté les cometes en tots els exemplars analitzats. Per últim, La Vanguardia no fa 

referència a la paraula “indignats” fins el 20 de maig i ho fa sempre amb cometes o cursiva.  

Pel que fa a altres denominacions, la totalitat de capçaleres coincideixen en la denominació 

de 15-M, manifestació del 15-M, moviment del 15-M, manifestació, protesta o acampada. 

L’Ara també parla de moviment espontani, revolta popular o protesta ciutadana. L’Avui i El 

Punt també s’hi refereixen com a col·lectiu, concentració, moviment de protesta, moviment 

ciutadà o revolta. El Periódico de Catalunya el denomina mobilització 2.0, mobilització 

ciutadana, concentració, protesta o moviment de protesta. La Vanguardia el defineix com a 

moviment Democràcia Real Ja, moviment DRY, fenomen o mobilització. 

Així doncs, El Periódico és el que se situa més a prop del moviment pel que fa a 

denominació, seguit per igual per l’Ara, l’Avui i El Punt. Es reafirma la consideració 

d’aquestes quatre capçaleres com a les més properes al 15-M si es té en compte quins diaris 

usen la denominació de “moviment social”: apareix en tres exemplars de l’Avui i El Punt (19 

i 20 de maig i 10 de juny), en dos de El Periódico de Catalunya (16 i 29 de maig) i en un de 

l’Ara (13 de juny). 
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En segon lloc, pel que fa a les fonts, l’Ara al llarg del primer i segon bloc intenta donar la 

visió tant dels acampats com del govern autonòmic contraposant les declaracions d’uns amb 

les dels altres. Al tercer bloc, però, hi ha un canvi de tendència. Es remarca la visió de les 

fonts governamentals i no es fa referència a cap testimoni d’integrants del 15-M. L’Avui i El 

Punt, a trets generals, intenten equilibrar les fonts entre el 15-M i les polítiques, tot i això en 

els dies clau (l’endemà del desallotjament de plaça Catalunya i el bloqueig al Parlament) 

s’evita mostrar la visió del 15-M i es dóna molta importància a les declaracions del govern 

central i autonòmic. El Periódico de Catalunya, en tot moment mostra les dues visions de tots 

els fets utilitzant, a trets generals, el mateix nombre de fonts d’ambdós bàndols perquè hi 

hagués equilibri d’opinions. Per la seva banda, La Vanguardia és la capçalera que mostra un 

desequilibri més notable, ja que defuig de donar la visió dels acampats i es dóna molta 

importància a les declaracions governamentals.  

L’exemplar del 28 de maig és una mostra evident que ratifica la diferència de fonts utilitzades 

entre les capçaleres analitzades. Tan sols dos diaris –l’Ara i El Periódico de Catalunya- 

exposen testimonis de desallotjats, mentre que la resta es limita a mostrar les declaracions del 

conseller d’Interior i els Mossos. Un altre exemple d’aquest desequilibri es produeix a les 

publicacions del 16 de juny. El Periódico de Catalunya, El Punt i l’Avui fan referència al 

comunicat publicat per part del 15-M desmarcant-se de la violència que es va produir durant 

el bloqueig al Parlament, mentre que la resta ni ho mencionen.  

Per analitzar el posicionament del diari, s’ha parat atenció als editorials i les columnes del 

director. A l’Ara els editorials i les columnes del director segueixen la mateixa tendència. 

Inicialment es mostren completament a favor del 15-M. Més endavant, amb l’argument de les 

eleccions municipals i autonòmiques del 22 de maig de 2011, augmenta el distanciament però 

no arriben a posicionar-se en contra, cosa que sí que fan al tercer període. Pel que fa a l’Avui i 

El Punt, els editorials són iguals a ambdues capçaleres. En un primer moment es mostren a 

favor del moviment, però es produeix un canvi de tendència a partir del 21 de maig a causa 

de les eleccions, el qual es manté fins al final de l’anàlisi. Pel que fa als articles del director, 

inicialment ambdós diaris adopten una posició molt crítica, però a partir del tercer període es 

produeix un canvi de tendència i, mentre que l’Avui es manté molt crític, El Punt es mostra 

més favorable. La totalitat d’editorials i articles del director de El Periódico de Catalunya es 

posicionen a favor i, amb una visió completament contrari, els de La Vanguardia se situen en 

contra del moviment. 
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Per últim, pel que fa a l’equilibri de posicionament dels articles d’opinió, l’Ara publica, a 

trets generals, la mateixa quantitat de material a favor i en contra als dos primers períodes. 

Pel que fa al tercer, tan sols es publiquen dues peces en contra i, tot i que això suposa el 

predomini de posicionament advers, el volum és tant petit que no es pot considerar 

significatiu. L’Avui mostra un equilibri al llarg dels cinc períodes analitzats. Gairebé la 

totalitat d’articles d’opinió de El Periódico de Catalunya publicats del 15 de maig al 16 de 

juny se situen a favor del moviment. El Punt publica aproximadament la mateixa quantitat de 

material a favor que en contra al primer, tercer i cinquè bloc, mentre que als dos restants un té 

una tendència a favor i l’altre en contra. Pel que fa a La Vanguardia, els dos primers blocs 

mostren un equilibri de posicions, mentre que el tercer bloc s’ubica en contra. 

Referent a les peces d’opinió, cal destacar que El Periódico de Catalunya publica una 

columna diària d’Álvaro Alsina, estudiant i membre del 15-M. És l’única capçalera que fa 

una aposta d’aquest tipus per a mostrar la visió d’un membre del moviment. 

Així doncs, es poden observar diferents perfils de diaris. Les dues capçaleres més 

diferenciades són El Periódico de Catalunya i La Vanguardia ja que, a trets generals, el 

primer li concedeix molt protagonisme i se situa completament a favor i el segon no hi dóna 

importància i es mostra en contra. L’Ara, l’Avui i El Punt varien la significació que atorguen 

al moviment al llarg del període analitzat i adopten una postura més moderada tant pel 

posicionament a favor com en contra. 
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Conclusions 

Aquesta recerca descriu com cinc diaris generalistes impresos catalans tracten el moviment 

social del 15-M a Barcelona entre el 15 de maig i el 16 de juny de 2011. Les capçaleres 

analitzades són l’Ara, la qual té la seva pròpia editora (Edició de Premsa Periòdica Ara, SL) 

amb una mitjana de difusió de 14.280 exemplars entre el maig i el juny del 20111, l’Avui 

(Corporació Catalana de Comunicació, S.L.) amb 16.028 exemplars,  El Punt (Hermes 

Comunicacions, S.A.) amb 18.049 exemplars, El Periódico de Catalunya (Ediciones Primera 

Plana, S.A.), el qual forma part Grupo Zeta amb112.015 exemplars publicats i La 

Vanguardia (La Vanguardia Ediciones, S.L.) -integrat al Grup Godó- amb 196.240 

exemplars. Aquests dos últims diaris –els quals són els que tenen més difusió- es diferencien 

de la resta per la seva pertinença a holdings de comunicació.  

En relació als objectius que s’exposen a la introducció metodològica, s’ha descrit i analitzat 

el tractament del 15-M que fa cada mitjà i estudiat si hi ha canvis al llarg del període 

considerat (del 15 de maig al 16 de juny de 2011). Les dades obtingudes mostren, per una 

banda, un model de cobertura hegemònic -compartit per l’Ara, l’Avui, El Periódico de 

Catalunya i El Punt- les característiques del qual són un equilibri entre informació i opinió i 

pluralitat de fonts en la gran majoria de les peces publicades. A trets generals, en les seccions 

informatives s’intenta mostrar tant la visió de les fonts governamentals com del moviment 

dels indignats. Pel que fa a la secció d’opinió, es publiquen tant articles a favor com en contra 

del 15-M.  

Per altra banda, s’observa un cas particular, La Vanguardia, que es caracteritza per una 

menor presència del moviment tant en portada com en presència a les seccions, un predomini 

de les peces d’opinió per sobre d’informatives i un desequilibri de les fonts. En la majoria 

d’articles publicats s’evita donar la visió del moviment i es dóna molta importància al punt e 

vista governamental. En aquesta capçalera el 15-M no és tractat com a fet rellevant, sinó que 

en la majoria de casos s’aborda com a tema secundari. 

Pel que fa al posicionament, es pot dividir en tres categories clares: estable en contra, estable 

a favor i variable. El Periódico de Catalunya ha mantingut un posicionament favorable i La 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Els exemplars que s’especifiquen de l’Ara, l’Avui, El Punt, El Periódico de Catalunya i La 
Vanguardia són la mitjana de les dades de tirada i difusió del maig i juny del 2011 publicades al 
Butlletí de la Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) el gener del 2012.  
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Vanguardia s’ha situat gairebé en la totalitat de les peces en contra. Les dates clau que 

suposen un canvi de posicionament per la resta de diaris i un reforç del posicionament dels ja 

esmentats són el desallotjament de plaça Catalunya del 27 de maig i el bloqueig al Parlament 

del 15 de juny. Aquestes dates comunes per a totes les capçaleres ja s’especificaven a la 

Introducció metodològica2.  

Altres esdeveniments que no han incidit en tots els diaris però que també cal destacar són la 

manifestació del 15 de maig, l’inici de les acampades i les eleccions municipals i 

autonòmiques del 22 de maig. A El Punt i l’Avui totes les dates impliquen un augment de la 

publicació de material referent al 15-M, tot i que les dues primeres en major mesura. L’Ara 

no es refereix a la manifestació i dóna poca importància a l’inici de les acampades, però sí 

que ho fa amb les eleccions. El Periódico de Catalunya fa referència al 15 de maig i a l’inici 

de les acampades, però no a les votacions del 22 de maig. Per últim, La Vanguardia no fa 

referència ni a la manifestació ni a l’inici de les acampades, però sí a les eleccions.  

Tal i com s’ha especificat al llarg de la recerca, l’anàlisi de les capçaleres coincideix amb el 

procés de la unió de El Punt i l’Avui. Tot i que no té a veure en l’objecte d’anàlisi d’aquest 

Treball de Fi de Grau, considero adequat fer-hi una breu referència. La fusió editorial es 

produeix el 31 de juliol del 2011, fet que suposa que en el període analitzat comparteixin web 

i publicacions en la versió en paper. Gairebé la totalitat de les peces informatives són 

idèntiques en ambdues capçaleres, mentre que la majoria d’opinió són específics per a cada 

diari. Tot i això, els editorials solen ser idèntics, però en determinats temes -com és el cas del 

15-M- que per la seva naturalesa o conseqüències són més delicats, s’hi perceben diferències. 

En els exemplars analitzats es pot observar que l’Avui es mostra un posicionament més 

contrari al moviment que El Punt, ja que aquest últim hi dedica més extensió als editorials i 

tant les columnes del director com els articles d’opinió tendeixen a situar-se més a favor als 

indignats que a l’Avui.  

Aquest Treball de Fi de Grau ofereix possibles continuacions en diverses línies de recerca. 

Una possibilitat implicaria allargar el període analitzat per a veure amb quina freqüència es 

continua parlant del moviment i fins a quin exemplar se’n fa referència. D’aquesta manera, es 

verificaria les idees dels anàlisis de cada capçalera així com de la comparativa.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Els dies que s’assenyalaven a la Introducció metodològica eren la manifestació del 15 de maig, 
l’inici de les acampades, el desallotjament de plaça Catalunya del 27 de maig i el bloqueig del 
Parlament el 15 de juny. 
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Una segona proposta consistiria en analitzar el material emès pels mitjans radiofònics i 

televisius catalans. Així es podria ampliar l’abast de l’estudi i oferir una panoràmica 

complerta de tots els mitjans de comunicació catalans.  

Un altre línia d’estudi seria l’augment de l’àmbit territorial passant de centrar-se del 15-M a 

Catalunya al 15-M a tot Espanya. Aquesta recerca es pot limitar als diaris impresos 

generalistes per a oferir una panoràmica de totes les capçaleres de l’estat espanyol o ampliar-

la a tots els mitjans de comunicació: impresos, radiofònics i televisius. 
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Annex 1 Manifest del 15-M 
 
Som persones normals i corrents. Som com tu: gent que es lleva al matí per a estudiar, per a 
treballar o per a buscar treball, gent que té família i amics. Gent que treballa dur tots els dies 
per viure i donar un futur millor als que ens envolten. 

Uns ens consideren més progressistes, d’altres més conservadors. Uns creients, d’altres no. 
Uns tenim ideologies ben definides, d’altres ens considerem apolítics... En definitiva, som 
‘els de sota’ –ciutadans preocupats i indignats per un panorama polític, econòmic i social que 
veiem al nostre voltant- i estem units davant ‘els de dalt’: els polítics corruptes, grans 
empresaris, banquers... 

Per això sostenim amb fermesa que és necessari comprometre’s per a buscar solucions al 
voltant de tot allò que ens perjudica per igual. Per aquest motiu hem decidit aparcar les 
nostres diferències i sostenim, com a valors fonamentals, l’apartidisme, l’asindicalisme i el 
pacifisme davant la situació que denunciem. 

No busquem cap benefici personal. Som ciutadans que creiem en un projecte comú, altruista, 
sense ànim de lucre, en el que pugui participar qualsevol persona que vulgui comprometre’s.  

Les prioritat de tota societat avançada han de ser la igualtat d’oportunitats, el progrés, la 
solidaritat, el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament, el 
benestar i la felicitat de les persones. 

No es pot admetre el procés de degradació dels drets de les persones, especialment dels més 
dèbils, aquells que tenen pocs recursos econòmics, la mediocrització i estandardització de la 
cultura i el coneixement, així com la desregularització absoluta dels mercats financers i el 
recolzament per passivitat a les transaccions purament especulatives. 

Existeixen uns drets bàsics que haurien d’estar coberts en aquestes societats: l’habitatge, el 
treball, la cultura, la salut, l’educació, la participació política, el lliure desenvolupament 
personal i el dret al consum dels béns necessaris per a una vida sana i feliç. 

La democràcia prové del poble, així que el govern ha de ser del poble. Tanmateix, en aquest 
país la gran part de la classe política ni tan sols ens escolta. Les seves funcions gaurien de ser 
la de portar la nostra veu a les institucions, facilitant la participació política ciutadà 
mitjançant vies directes i procurant el major benefici per al grup de la societat, no la 
d’enriquir-se i créixer a causa nostra, aferrant-se a l poder a través d’una dictadura 
partitocràtica encapçalada per les inamovibles sigles de PP i PSOE i les seves estàtiques 
cúpules. 

És inacceptable la capacitat de condicionar i d’imposar decisions polítiques sobre el nostre 
país –que haurien de prendre’s als parlaments o a d’altres organismes composats per 
representants del poble. Que tenen organitzacions supranacionals, sobre les que la població 
no pot exercir cap tipus de control. Es tracta d’un autèntic atemptat a la sobirania del poble. 

L’ànsia i l’acumulació de poder en uns pocs genera desigualtat, crispació i injustícia, el que 
condueix a la violència, que rebutgem. L’obsolet i antinatural model econòmic vigent 



bloqueja la maquinària social en una espiral qeu es consumeix a si mateix enriquint a uns 
pocs i abocant a la pobresa i l’escassetat a la resta, fins a arribar al col·lapse. 

La voluntat i la finalitat del sistema és l’acumulació de diners, posant aquesta mateixa per 
sobre de l’eficàcia i el benestar de la societat. Els ciutadans formen part de l’engranatge 
d’una màquina destinada a enriquir a una minoria que no sap ni de les nostres necessitats. 
Som anònims, però sense nosaltres res de tot això existiria, doncs nosaltres movem cada 
nació. 

Els mitjans de manipulació i propaganda, sumat a una educació que no busca la formació en 
aspectes humans, fonamentals, com el pensament crític i la intel·ligència emocional, evita 
que ens sensibilitzem davant la decadència del sistema en que vivim i es fomenti un 
sentiment d’insignificança i d’inseguretat. 

Si com a societat aprenem a no fiar el nostre futur a una abstracta rentabilitat econòmica que 
mai actua en benefici de la majoria, podrem eliminar els abusos i carències que tots patim. 

Per tot això, estic indignat. Aquesta situació ens fa mal a tots diàriament. És hora de 
constituir entre tots un projecte de país il·lusionat, que ens avoqui a una societat millor. Crec 
que puc canviar-ho. Crec que puc ajudar. Sé que units podrem. Surt amb nosaltres. És el teu 
dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 2: Anàlisi de la portada dels exemplars de El Punt del 6 al 16 de juny del 2011  
	  
	  



Annex 3 Taules d’anàlisi dels exemplars de l’Ara, l’Avui, El Punt i El Periódico de Catalunya entre el 15 de maig i el 16 de juny del 2011 

ARA PORTADA SECCIÓ Nº DE 
PECES 

Nº DE 
PÀGINES 

FONTS DENOMINACIÓ AUTOR TIPUS 

15/05/2011 No - 0 0 - -  - 
16/05/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
iAquí, 
Societat 

2 1 Xarxes socials, cites de 
pancartes de la 
manifestació, manifestants,  
Guàrdia Urbana (per les 
xifres de la manifestació), 
portaveus de l’organització, 
manifest publicat a 
democraciarealya.es,  

Manifestants per la 
‘democràcia real’,  
#15mani, persones 
‘indignades’, moviment 
Democràcia Real Ja, 
manifestacions, 
‘indignats’, 15-M, 
moviment, 

Carles 
Capdevila, 
Marta 
Bausels/M
aria 
Ortega 

Columna, i 
Crònica 

-Les claus d’avuiPreguntes: PÀG. 2 ‘Era només una qüestió de temps que es convoqués una manifestació multitudinària a través de les xarxes socials a 
Catalunya?’ 
-Iaquí: a la columna del director ja es parla d’indignació. Afirma que la manifestació del 15 de maig té molta transcendència.  
-Societat: Exposa com es va convocar la manifestació, quins lemes se sentien, quin era l’ambient que es respirava... Presenta a la manifestació com ‘un primer 
pas d’un moviment que es farà més fort’. 
17/05/2011 No Societat 2 1 Organitzadors, lemes de la 

manifestació, plataforma de 
Facebook, Twitter, 
democraciarealya.es,  

‘indignats’, protestes, 
plataforma 
ciutadana,mobilització 

Maria 
Ortega/ 
Marta 
Bausels, 
Mònica 
Cuende 

Reportatge i 
petita 
entrevista 

-Societat: PÀG 18. Reportatge. Exposa la intenció del moviment  i el presenta com ‘un moviment sense cap idea política que pugui restar força a l’objectiu 
final: recuperar la igualtat’. Dóna molta importància al debat que s’està duent a terme a les xarxes.  
-Es presenta una petita entrevista a Aitor Tinoco, membre de la Plataforma Democràcia Real Ja!. Se li pregunta què és aquesta plataforma, quines són les 
properes accions que es faran, si tenen algun partit polític al darrera i si senten que tenen suport. Les respostes són totes molt favorables al moviment. Es 
reafirma el fet de que ‘la manifestació és tan sols el primer pas. 
18/05/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Societat,  
Opinió 

2 2 Miguel Àngel Escobar 
(portaveu de la UGT), 
David Garrofé (secretari 
general de la patronal 
Cecot), Organització (per a 
les dades dels assistents), 

Indignats, reivindicació 
social, moviment 
Democràcia Real, 
manifestació, moviment, 
15-M 

Marta 
Bausells/ 
Maria 
Ortega i 
Carles 
Boix 

Crònica i 
article 
d’opinió 
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frases dels participants, 
Facebook, Twitter. 

A la portada ja es parla d’indignats. 
-Preguntes: PÀG 2. Que el moviment Democràcia Real creixi a Madrid i no tant a Barcelona té relació amb el fet que la policia desallotgés per la força la Puerta 
del Sol? Concepte: es defineix Democràcia.  
-A favor/en contra: PÀG 3. Les manifestacions són efectives per elles mateixes? Les manifestacions són efectives per elles mateixes? Per argumentar a favor 
s’utilitzen les declaracions de Miguel Àngel Escobar (portaveu de la UGT) i per argumentar en contra les de David Garrofé (secretari general de la patronal 
Cecot). 
També s’hi dedica l’acudit. 
-Societat: es defineix com a ‘reivindicació social’. Es parla de Madrid com a referent de les protestes. Es posen exemples individuals especificant el càrrec (com 
per exemple metge) per a mostrar l’heterogeneïtat del moviment. S’afirma que ‘la disparitat del moviment fa difícil esperar que aquestes reivindicacions es 
concretin més enllà de la compartida crítica a la banca, a la classe política i a la manera com s’està enfocant la gestió de la crisi econòmica.  
-Opinió: (Boix) un article d’opinió que contextualitza les causes del moviment i arriba a la conclusió de que pot estar perillant l’estat del benestar. Tot i això, 
conclou que qui pot trobar la solució són els polítics i que ‘l’oposició cal que li doni un cop de mà’. A favor del moviment però creient que la solució està en la 
política. 
19/05/2011 Sí Iaquí, Les 

claus 
d’avui, 
Editorial, 
acudit, 
Tema del 
dia, 
Fotografia 
del dia 

9 6 + 
columnes 

Junta Electoral, Esperanza 
Agurrie, PSOE, IU, PP, 
Josep A. Duran i Lleida, 
Xavier Trias, Jordi Hereu, 
Ricard Gomà, indignats, 
Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona, lemes 
de pancartes, indignats, 
líders del moviment, xarxes 
socials.  

Indignats, revolta popular, 
protesta, moviment 
espontani, moviment, 
acampats, protesta, 

Carles 
Capdevila, 
Ferran 
Casas, 
Toni 
Soler, 
Maria 
Ortega, 
Sara 
Moreno, 
Miquel 
Codolar i 
Sílvia 
Barroso. 

Columna, 
Editorial, 
Crònica (2), 
Bitllet (2) i 
Notícia, 
Crítica, 
Fotografia 
del dia 

La portada es dedica pràcticament en la seva totalitat als indignats. Es fa referència als partits polítics però ocupen 1/3 mentre que la fotografia dels indignats 
n’ocupa 2/3. I es parla dels polítics com a ‘eclipsats’ per la revolta popular. 
-Iaquí: PÀG 2.la columna del director afirma que ‘el sistema actual és necessari, és bàsic, però s’ha de reiniciar’.  
-Les claus d’avuiEl concepte que es defineix és Indignació. També s’hi dedica l’acudit. 
-Editorial. PÀG. 3 Parla de com la revolta ha trastocat la campanya política i de les reaccions dels polítics, ‘no han sabut reaccionar, sinó que  s’han limitat a 
explicar amb pragmatisme les exigències del mercat’.   
-Tema del dia: PÀG 8-11 la crònica analitza les reaccions dels partits davant el moviment dels indignats.  
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-El bitllet està d’acord amb les acampades, ja que afirma ‘que es deuen a una causa justa, responen a un malestar autèntic però no tenen un enemic clar al qual 
combatre’. Tot i això, és crític, ja que afirma que els acampats no volen Estat del Benestar, ‘El que volen els acampats és que l’Estat els doni el benestar i les 
oportunitats de què han disposat els seus pares’. Creu que no en sortirà una alternativa pràctica. 
-La notícia de la pàgina 10 exposa que la indignació ha augmentat arrel de l’amenaça de les juntes electorals.  
- Una columna mostra ‘Les piulades’ més destacades del dia. 
-El bitllet. Expressa d’una manera literària el fet de que quan les persones passen a formar part del moviment deixen de banda la seva identitat individual ‘per 
manifestar la pertinença a un grup homogeni en què està permès transgredir els límits quotidians’.  
-Crònica que exposa que el moviment s’està reforçant cada vegada més i explica la organització del 15-M i el fet que Rubalcaba no s’atraveixi a intervenir per 
complir la decisió de la Junta Electoral.  
-S’hi dedica la fotografia del dia 
-Crítica xarxes. Pàg. 55Columna que exposa lo hàbils que han estat els indignats i que les xarxes els permeten ‘transmetre la sensació de que són molts, que 
estan connectats i que controlen la informació’.  
20/05/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Tema del 
dia i Opinió 

16 9+ 
Columna 

Junta Electoral Central,  The 
Washington Post, Jordi 
Pujol, Miquel Àngel 
Escobar (portaveu UGT), 
Dolor Llobet (portaveu 
CCOO), Xavier Sanz 
(portaveu Usoc), Arcadi 
Oliveres, Twitter, Facebook, 
Clàudia Àlvarez (portaveu 
acampades), CUP, Consell 
de la Joventut de Barcelona, 
Joventut Sense Futur, 
testimonis d’acampats, 
Stéphane Hessel, José L. 
Sampedro (autor pròleg 
Hessel), Eulàlia Reguant 
(membre de l’assemblea 
FSCat), Cayo Lara 
(coordinador general d’IU), 
Jaime Mayor Oreja 
(Eurodiputat del PP), Ernest 
Maragall (exconseller i 
diputat del PSC) 

Indignats, concentracions, 
acampades, manifestació, 
moviment espontani, 
mobilització, 
#spanishrevolution, 
#catalanrevolution, 
protesta, 15-M, Spanish 
Revolution, moviment 15-
M, protesta ciutadana de 
Democràcia Real Ja.  

Carles 
Arbolí, 
Carme 
Colomina, 
Elena 
Freixa, 
Auri 
Garcia 
Morera, 
Thaïs 
Gutiérrez/ 
Lara 
Bonilla, 
Joan 
Serra, 
Ferran 
Sáez 
Mateu 

Notícia, 
Breus (4), 
Bitllet (2), 
Reportatge 
(4), 
Extracte, 
Article 
d’Opinió 
(2), 
Crònica, 
Breu 
d’opinió 

-A la portada apareix com un mòbil amb una pantalla, i a la pantalla amb tweets de la gent referents al moviment. Es ressalten 2 hashtags: #quisón #quèvolen. 
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-Les claus d’avui Es defineix el concepte de ‘Cassola’.  
-Tema del dia PÀG 6. Notícia (Arbolí). S’exposa la decisió de la Junta Electoral i s’analitza. Parla de que ‘Tot això passa en un moment en què el mapa de les 
acampades creix minut a minut’.  
-Bitllet (Colomina) . Exposa que les revoltes dels indignats no tenen punt de comparació amb les revoltes àrabs. Exposa que només es pot importar la plaça Tahir 
com a símbol del reconeixement de la força de la gent’. Neutral 
-Breu. PÀG 7. Exposa que els sindicats majoritaris s’alineen amb el moviment. Exposa declaracions dels principals sindicats (CCOO, UGT i Usoc). 
-Breu. Parla del ressò internacional que té la mobilització.  
-Reportatge (Gutiérrez i Bonilla). A partir de les preguntes: Qui són les persones que estan acampades, quines són les seves reivindicacions, i les seves crítiques 
principals, per què les acampades han anat a remolc de Madrid i Fins quan duraran les acampades? Es fa un reportatge que pretén analitzar ‘què hi ha darrere 
d’aquest moviment espontani i quins objectius tenen’. A la part dreta de la pàgina s’exposen les propostes que es poden extreure dels diversos manifestos dels 
indignats.  
-Breu. S’exposen les declaracions d’Arcadi Oliveres, que creu ‘el millor és que cap partit s’ha apropiat del moviment’.  
-Reportatge. PÀG 10. (Serra). Exposa que ‘si hi ha una obra inspiradora del moviment quest és el llibre Indigneu-vos!, un al·legat breu però contundent que 
apel·la a la insurrecció pacífica davant de les injustícies’. A partir d’aquí s’exposen ‘4 claus d’un discurs que no genera indiferència’: Missatge optimista per 
recuperar els valors de la democràcia, la indignació com a motor per combatre la ‘dictadura dels diners’, la indiferència no és el camí per afrontar els nous 
desafiaments i l’exemple de Mandela i Luther King: una resposta pacífica. 
-Apareix un petit extracte de la conversa de Sampedro (autor del pròleg del llibre de Hessel) amb el col·lectiu Democracia Real Ya. 
-PÀG 11. Article d’Opinió (Sáez). Es mostra contrari al moviment. ‘Cada generació té uns problemes específics i prova de resoldre’ls d’una manera adequada a 
la naturalesa dels entrebancs. No pot ser que cada sis mesos repetim la cercavila del Maig del 68 com si fos un ritu de pas ultraconservador. Cal innovar una 
mica, fer coses diferents, moure el culet. Això de seure en una plaça ja està molt vist i, sistemàticament, no porta ni ha portat mai enlloc. Indignar-se és 
important. Estetitzar la indignació, però, és una frivolitat’. Creu que hi ha hagut molts moments a la història que s’han viscut taxes d’atur o problemes socials 
com els actuals. 
-Breu en el que s’exposa que la protesta reforça el Fòrum Social Català. 
-Reportatge. PÀG 12.  (Ortega, Sánchez). Exposa la organització de la plaça i les diverses activitats que s’hi fan. A més una taula exposa nou testimonis de 
participants de l’acampada. Es mostren persones de totes les edats i perfils.  
-Reportatge. PÀG 13.  (Codolar). Parla de l’acampada com a  ‘una petita ciutat independent que no para de créixer’. Parla de l’augment del nombre de 
participants de les assemblees i de que ‘segueixen gràcies a la solidaritat’.  
-Crònica (Rusiñol). PÀG 14. Exposa el panorama del dia de les eleccions: ‘ara les grans formacions espanyoles intenten contrarellotge fer seva aquesta massa de 
persones crítiques i traduir la indignació en vots’. Exposa les declaracions dels principals partits (PSOE i PP). ‘Ara cal veure si algun partit sap reaccionar i 
recollir en guant. Qui d’entrada ho té més fàcil és Esquerra Unida, que els abraça entusiasmada. Hi ha altres incògnites: qui els escoltarà a partir del 23? 
Naixeran nous partits? Durarà fins a les generals l’Spanish Revolution?’ 
-Bitllet (Soler). Creu que el que està passant ‘constitueix una lliçó per a tothom’. Creu que és un avís pels polítics i ‘pels mitjans de comunicació i per a tots 
aquells que pretenen expressar, replicar, divulgar el que sigui. L’agilitat amb què els emprenyats espanyols de tota mena s’han posat d’acord i han donat a 
conèixer la seva força és digna d’admiració i ens anuncia un canvi de paradigma social i comunicatiu’. Tot i això, exposa que ‘sóc francament escèptic pel que 
fa al futur i les propostes del moviment’.  
-Opinió. Columna d’opinió (Alzamora). PÀG 33. Creu que ‘es digui el que es digui, les protestes ciutadanes de Democràcia Real Ja són un fet inequívocament 
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positiu’. Deixa clar que algunes de les seves propostes són contradictòries i que pot ser que es produeixin episodis de vandalisme. ‘Ara bé, per molt grosses que 
siguin les bajanades que cridin els indignats, mai no ho seran tant, ni tan repulsives ni socialment perilloses, com les que hem hagut d’escoltar de boca d’alguns 
candidats i candidates al llarg d’aquesta campanya’. Creu que encara que aquesta revolta pugui ser efímera, és valuosa només per haver aconseguit posar en 
plena evidència la misèria dels partits polítics’.  
-Breu del lector PÀG 34. Breu del lector a favor del moviment. 
21/05/2011 Sí Les claus 

d’avui,  
iaquí, 
Editorial, 
Tema del 
dia, Opinió, 
Fotografia 
del dia 

10 8 Peticions dels indignats, J. 
L. Rodríguez Zapatero, 
Alicia Sánchez Camacho, 
PSC de Catalunya, Joan 
Saura (líder d’ICV), 
Tribunal Constituciona, 
Junta Electoral Central,  
Mossos d’Esquadra, 
Constitució, Rubalcaba 
(vicepresident del govern 
espanyol), Felip Puig 
(conseller d’Interior de la 
Generalitat), participants de 
la manifestació, Twitter, 
Facebook, lemes de les 
pancartes.  

Indignats, acampats, 
moviment del 15-M, 15-
M, spanish revolution, 
catalan revolution, 
protestes, moviment, 
protestes dels indignats, 
nois de Democràcia Real 
Ja,  

Carles 
Capdevila, 
Empar 
Moliner, 
Ferran 
Casas, 
Toni 
Soler, C. 
Arbolí/M. 
Bausells/L
. 
Bonilla/T. 
Gutiérrez/ 
M. Ortega, 
Miquel 
Codolar, 
Sebastià 
Alzamora, 
Alfredo 
Pastor 

Columna, 
Editorial, 
Crònica, 
Bitllet, 
Notícia (2), 
Articles 
d’opinió 
(3), 
Fotografia 
del dia 

-A la portada apareix a dalt imatges de la campanya i a baix imatges de l’acampada. 50%. S’acaba la campanya, l’acampada continua. Apareix referència a 
l’article d’opinió d’Alfredo Pastor a favor del moviment. 
-Les claus d’avui Preguntes: PÀG 2. Els indignats són conscients que necessiten utilitzar els mecanismes del sistema per poder-hi introduir els canvis que 
n’exigeixen? 
-Iaquí. Recorda la primera columna dedicada al 15-M. ‘Els que pronosticaven que això no era res s’han equivocat’. Creu que no podran arreglar el sistema, però 
que la humanitat ha avançat gràcies a obrir vies idealistes, de tant en tant. ‘És cert que en l’autoorganització d’aquests dies hi ha hagut errors, prejudicis i 
incongruències. Però també hi hem notat veritat, habilitat i intel·ligència, com a mínim la suficient per arribar fins aquí’. A favor però exposant els errors 
d’aquest. 
-Editorial PÀG 3. Exposa que ens trobem davant una jornada de reflexió especialment delicada. ‘La incomprensible decisió de la Junta Electoral ha enrarit 
l’ambient d’unes protestes que fins ara han estat pacífiques’. Exposa que el llegat de les protestes dependrà molt de no caure en cap espiral violenta i creu que ‘la 
democràcia ha d’entomar uns missatges crítics que si és capaç de metabolitzar sens dubte l’enfortiran’.  
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-Article d’opinió (Empar Moliner). PÀG 4. Exposa peticions dels indignats. Exposa el seu acord o desacord amb les propostes i afirma que li sorprèn no trobar 
cap proposta referent a la família reial. Neutral. 
-Tema del dia. Crònica (Casas). ‘Ningú sap calibrar l’impacte que tindrà la mobilització, com va passar després de l’11-M’. Exposa el que va passar a la jornada 
de reflexió del 2004 i el relaciona amb el moviment. ‘Un moviment molt més transversal del que tothom pensava diumenge passat, quan va començar a prendre 
el carrer’. Exposa les declaracions dels principals partits catalans. ‘Els partits no són capaços de pronosticar a qui beneficia o perjudica el moviment del 15-M i 
tampoc en què acabarà un fenomen que en una setmana s’ha blindat amb raons de pes en temes com l’atur juvenil, la precarietat o l’habitatge’. Creu que els 
partits s’han vist superats per la indignació. Crític amb els polítics, neutral amb el 15-M. 
-Bitllet (Toni Soler). PÀG 7. Exposa que el TN no va obrir el sumari amb el tancament de la campanya electoral, sinó amb les concentracions massives de la 
plaça Catalunya i de la Puerta del Sol. Creu que el bloc electoral del TN feia una impressió penosa ‘que demostra que els aparells dels partits han assistit estàtics 
a l’eclosió de les noves formes de comunicació, agitació i propaganda’. Fa el pronòstic que d’aquí a quatre anys ‘no se’n dirà gaire cosa dels #indignats, però en 
canvi, és molt possible que les campanyes electorals mai més tornin a ser iguals’. Com sempre, creu que el moviment ha aconseguit coses favorables, però és 
escèptic respecte el seu futur.  
-Una columna mostra ‘Les piulades’ més destacades del dia.  
-Notícia (C. Arbolí/M. Bausells/L. Bonilla/T. Gutiérrez/ M. Ortega) que exposa que ‘el clam dels indignats es converteix en una onada imparable’. Exposa que 
el Constitucional avala la prohibició de la Junta Electoral però que els governs opten per no treure les forces de seguretat als carrers. Parla de que el moviment 
s’està fent fort i que, tot i que al principi eren només joves, cada vegada engloba més sectors de la societat. Al peu de pàgina hi ha una ‘cronologia’ d’un di a la 
plaça Catalunya. 
-Notícia. (Codolar) El mateix que la notícia anterior però a la Puerta del Sol. Més breu.  
-Fotografia del dia 
-Opinió. Columna d’opinió (Alzamora). ‘Demà és previsible que passi una cosa força curiosa, i és que l’embranzida de les protestes dels indignats s’estavelli 
contra els resultats de les urnes’. Exposa dues opcions previsibles: que augmenti el vot conservador o que es despertin vots d’esquerres. ‘En tot cas serà 
interessant intentar esbrinar quina haurà estat la repercussió de les protestes en els resultats finals. Només una cosa és segura: que demà és dilluns, i al moviment 
dels indignats li haurà arribat el moment d’extingir-se sense remei.  
-Article d’opinió PÀG. 31 (Pastor). Escèptic amb el moviment però conscient que a les acampades hi batega un descontentament real i que algú n’ha de prendre 
nota.  
22/05/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Editorial, 
Tema del 
dia, 
Internaciona
l, Opinió, 
AraMedia, 
Contra,  

16 8 Testimonis d’acampats, 
Constitució, xifres d’atur,  
Xavier Trias, Artur Mas, 
Jordi Hereu, Mariano Rajoy, 
Stéphane Hessel, Unió 
d’Oficials de la Guàrdia 
Civil, govern espanyol, 
fonts del ministeri 
d’Interior, lemes de 
pancartes, Huffington Post, 
CNN, The New York 

Indignats, protestes, 
moviment dels indignats, 
fenomen 15-M, 
acampades, 
manifestacions, moviment 
15 de maig, minifebrada 
ciutadana d’indignació, 
moviment sorgit de les 
xarxes socials, mini 
febrada ciutadana 
d’indignació 

David 
Miró, 
Jordi 
Muñoz, 
Joan 
Serra, 
Serra/ 
Bonilla 
Miquel 
Codolar, 
Albert 

Editorial, 
Crònica (3), 
Notícia,  
Reportatge, 
Article 
d’Opinió 
(2), Crítica, 
Contra, 
Breus  
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Times, The Washington 
Post, Clarín (diari argentí) O 
globo (diari brasileny), Al-
Jazira, BBC, Jornal de 
notícias (Portugal), Le 
Monde, La stampa, 
Süddeutsche Zeitung 
(Alemanya), Business Day 
(Sud-àfrica), Japan Today, 
Adelaide now (Austràlia) 

Castellví 
Roca, 
Carme 
Colomina, 
Salvador 
Cardús, 
Àlex 
Gutiérrez, 
Toni Soler 

-La portada parla de ‘Reiniciar’. Hi ha fragments de l’editorial que relaciona les manifestacions amb les eleccions. Apareix referència a l’article d’opinió de 
Salvador Cardús: ‘els indignats seran una anècdota. Però atenció  al símptoma: avui els partits conservadors trauran crèdit de l’agitació populista’. 
-Les claus d’avui Preguntes: PÀG. 2Els indignats tindran prou pistonada per mantenir les protestes de manera indefinida o lluny de les eleccions perdran 
adeptes? 
-Editorial. PÀG 3. Es relacionen les manifestacions amb les eleccions. Anima a votar. Exposa que els polítics hauran de respondre a la voluntat dels electors, 
però també als que legítimament pressionen des del carrer perquè se senten expulsats d’un sistema basat en un creixement econòmic que semblava il·limitat. 
‘Tenim el dret a saber on anem, quina societat sortirà de la crisi, una societat que volem més democràtica, més meritocràtica i més justa’.  
-Vist, Sentit, Llegit. ‘Em fa feliç que els joves insisteixin que calen canvis, és un bon inici’ Stéphane Hessel. 
-Tema del dia. Crònica (Miró). PÀG. 8 Es contraposen dues maneres d’entendre la participació en els afers públics: el ritual del sufragi, el vot a l’urna i el 
desafiament a l’ordre establert. Exposa que de moment, tot apunta a que no serà més que un toc d’atenció als polítics. Creu que la presa de consciència de la 
situació actual que promou el moviment pot suposar un augment de la participació. A partir de mitja crònica se centra en els possibles resultats de les eleccions 
-El Bitllet (Muñoz). Exposa que ‘han coincidit temporalment dos processos polítics de naturalesa diferent’. Creu que les places no dialoguen amb la lògica 
electoral i les defineix com ‘una forma de participació intensa i exigent’. Creu que no es pot mesurar la importància del moviment a través del percentatge de 
població que hi participa. A favor del moviment. Considera que sense aquest tipus de moviments que promouen la reflexió enfront al sistema polític, no hi hauria 
democràcia. 
-Notícia (Serra) Dedicada exclusivament als indignats. ‘Els indignats es preparen per al repte de la protesta indefinida’. ‘Les eleccions posen a prova la seva 
influència després d’una setmana de mobilitzacions’. Es mostra neutral. ‘La flama s’anirà apagant un cop hagin passat les eleccions? Es la pregunta que ara es 
formula’. Exposa la posició dels manifestants que volen continuar i la del govern que afirma que han tocat sostre. 
-Crònica (Serra, Bonilla). A partir del testimoni de la història d’un home de 95 anys present a la plaça s’exposa ‘l’àgora’ en la que s’ha convertit plaça 
Catalunya.  
-Crònica (Codolar). Exposa que el moviment del 15 de maig genera simpatia perquè transmeten una imatge d’autenticitat en les seves paraules, d’independència 
en les seves accions i de generositat per treballar les hores que calgui escombrant, debatent o pelant patates’. Exposa que els acampats a Sol ocupen altres places 
i volen arribar als barris. 
-6 breus informatius on s’exposa altres territoris indignats: Tarragona, Tortosa, Girona, Figueres, Lleida i Vic.  
-Notícia. (Castellví)Es dedica tota a una pàgina a fer un recull de portades internacionals que han tractat el tema.  
-Internacional. Article d’opinió (Colomina) PÀG 27. A partir de l’ampli ressò de la premsa internacional, parla dels indignats però s’allunya a escala europea. 
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Exposa els canvis que s’han produït a nivell internacional i els exposa com a part de les raons de la indignació.  
-Opinió. Article d’opinió (Cardús). La titlla de ‘mini febrada ciutadana d’indignació’. ‘I que mitja dotzena de professors universitaris els proporcionin una mica 
de discurs articulat, no pot dissimular l’absència radical de contingut més enllà d’aquesta indignació que no és altra cosa que irritació irada. Tan buida, per cert, 
com és el llibre Indigneu-vos! de Stéphane Hessel.  
-AraMedia. Crítica Xarxes. (Gutiérrez)Crítica. ‘Ens fascina més la forma que el fons: destaquem que la revolta és espontània i esperonada per les xarxes socials. 
Però seguim sense saber ni si els indignats representen algú (que no siguin ells mateixos), ni si els grup serà prou homogeni per defensar una proposta completa i 
coherent. 
-Contra (Toni Soler). Creu que el moviment no seguirà, que no se’l pot comparar amb la revolta egípcia. Creu en els partits: ‘Els partits són una part del 
problema però han de prendre part en la solució, amb esperit crític i voluntat de regeneració’. 
23/05/2011 No Les claus 

d’avui, 
Opinió, 
AraMedia 

5 1 - Acampats, concentració, 
protesta 

Antoni 
Vives, 
Albert Pla 
Nualart, 
Sílvia 
Barrosso 

Foto 
notícia, 
Article 
d’opinió, 
Breu,  
Columna 
d’opinió. 
Crítica 

-Les claus d’avui. Una de les fotografies de l’apartat noticies PÀG 5. Una de les imatges del dia és ‘Els indignats també arriben a les meses’ en el que es mostra 
una noia amb una samarreta amb el lema Democràcia Real Ja  en una de les meses electorals. 
-Opinió. Article d’opinió (Vives). ‘Aquests dies Barcelona tambe ́ ha estat la protagonista subsidia ̀ria de les manifestacions promogudes per l’organitzacio ́ 
espanyola Democra ̀cia Real Ja. Madrid i la seva circumsta ̀ncia n’ha estat i n’e ́s la protagonista real’. I, referint-se a la comparació que es fa amb Tahir: ‘Els 
concentrats a la plaça de Catalunya no semblen articular cap proposta de sistema nou tan clara com la dels egipcis a qui pretenen emular. Per això no són gaire 
gent’. No entén la importància que hi donen els mitjans de comunicació: ‘La dimensió de la protesta als mitjans de comunicació és molt més gran que la 
dimensió de la protesta a plaça de Catalunya’. ‘Les noves maneres de comunicar han generat la impressió que la velocitat a què comuniquem és directament 
proporcional a la velocitat a la qual podem canviar les coses. I això és fals’. Creu que el que hem de fer és canviar la història a cops de democràcia, com amb les 
eleccions d’ahir. En contra de la importància que se li dóna. 
-Breu del lector a favor del moviment. 
-Columna d’opinió (Pla Nualart). Exposa que a plaça Catalunya si parla més català que castellà i que aquest s’hauria de reivindicar. ‘No el podem exigir als 
acampats però hem d’exigir, amb un somriure, el dret a mantenir-lo esforçant-nos perquè ningú se senti exclòs’. A favor del moviment.  
-AraMedia. Crítica xarxes (Barrosso) Exposa que la gran quantitat de debats oberts (ho relaciona amb hastags) dóna la sensació inevitable de suflé. També es 
mostra crítica amb els polítics.  
24/05/2011 No Les claus 

d’avui, 
Tema del 
dia, 
Societat, 

4 1 PSOE, reivindicacions dels 
acampats, resultats de les 
eleccions, Xavier Trias 
(futur alcalde), Jordi Hereu 
(alcalde actual), Televisió 

#acampadabcn, protestes, 
acampats, 15-M, 
acampada dels indignats, 
protesta, moviment, 
#catalanrevolution, 

J.R. , 
Carles 
Arrebolí/ 
Marta 
Bausells, 

Breu, 
Notícia (2), 
Article 
d’Opinió,  
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Opinió,  de Catalunya, departament 

d’Interior, portaveu del 
moviment,  Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat, 
Francesc Homs (portaveu 
executiu català) 

#democraciareal, 
moviment tectònic 
important a nivell social, 
corrent d’indignació 
col·lectiva, revolta 
ciutadana, #15m,  

Laura 
Borràs,  

-Les claus d’avuiPreguntes: Farà la final de la Champions el que no han pogut fer la Junta Electoral i les eleccions, moure l’#acampadabcn de la plaça de 
Catalunya? 
-Tema del dia. Notícia (J.R.) PÀG 19. ‘És difícil mesurar l’efecte que les protestes que aquests dies han omplert les places de diverses poblacions de l’Estat han 
tingut en les urnes’. Fa una aproximació a les declaracions polítiques al respecte i arriba a la conclusió que les protestes han donat oxigen a IU i UPyD. ‘Els que 
n’han sortit més beneficiats són els partits petits’.  
-Societat. Notícia PÀG 20. (Arrebolí, Bausells). S’analitza la possible amenaça que suposa la Champions per l’acampada dels indignats. ‘Qualsevol activitat en 
aquest espai seria incompatible amb el manteniment de l’acampada’. Exposa les mesures que s’han debatut en assemblea (com una asseguda silenciosa o fer un 
cordó humà que envolti la plaça). Acaba amb les declaracions del futur alcalde de Barcelona: Xavier Trias. Trias exposa que intentarà contactar amb els 
acampats per a trobar una solució, però que negociar serà difícil ja que al ser un moviment espontani ‘no se sap qui mana allà’. 
-Breu. ‘L’acampada es desinfla però prepara per al futur’. Accions que es proposen són videoconferències massives, relacionar-se activament amb altres 
acampades i fer-se presents a barris i pobles. 
-Opinió PÀG 29. Article d’opinió (Borràs). Relaciona el moviment amb les xarxes. ‘L’abast de les revoltes ciutadanes que hem viscut aquest mes de maig no 
pot ser analitzat sense tenir en compte l’efecte dinamitzador de les xarxes socials’. Es mostra a favor del moviment. ‘Els polítics també haurien d’anar ajustant 
coses que grinyolen i que les reivindicacions que han estat trending tòpic des del #15m han posat de manifest’.  
25/05/2011 No Les claus 

d’avui, 
Societat, 
AraMedia, 
Contra 

5 1 i 2/3 Ajuntament de Barcelona, el 
departament d’Interior de la 
Generalitat i els mitjans de 
comunicació. Confederació 
Empresarial de Madrid 

15-M, indignats, 
‘indignats’, acampats, 
acampada,  

Carles 
Arbolí/ 
Marta 
Bausells, 
Enric 
Gomà, 
Empar 
Moliner, 
Quim 
Morales 

Notícia, 
Breu, 
Crítica, 
Contra, 
Columna 
d’opinió 

Després de 6 dies parlant d’indignats ara es passen a ‘indignats’ o indignats.  
-Les claus d’avui Preguntes. Quan les protestes del 15-M ja generen molèsties a la ciutadania –comerços, higiene pública, mobilitat- és moment de repensar-ne 
el format? 
-Societat. Notícia (Arbolí, Bausells) Títol: ‘Els ‘indignats’ obliguen a moure la festa del Barça’. Destaca que es parli dels indignats en cursiva o entre cometes. 
No parla de la decisió dels acampats respecte aquest fet sinó que afirma: ‘Mentrestant, els acampats –unes 200 persones- segueixen a la plaça de Catalunya i van 
aprovar un document en el qual demanaven que s’eliminessin els privilegis que segons ells tenen polítics, banquers i rics. També reclamen sous dignes i qualitat 



	   	   Taula	  d’anàlisi	  del	  diari	  Ara	  
de vida per a tothom o garantir el dret a l’habitatge a través de mesures com que les ciutats es declarin lliures de qualsevol desnonament o desallotjament’. Dóna 
la sensació de que volen fer veure que els indignats no es preocupen per aquest tema. 
-Breu en el que s’exposa la pressió que està fent la Confederació Empresarial de Madrid per a desallotjar la Puerta del Sol.  
-AraMedia. Crítica Ràdio PÀG 47. (Gomà). ‘A l’acampada s’han sentit molts clixés populistes i bajanades selectes: micro en mà, un exigia histèric disposar 
d’animals a la muntanya per caçar (es veu que cal resoldre l’escassetat de perdius), Però això no desmenteix que l’aspiració a una democràcia més justa, lògica i 
propera sigui lloable, legítima i, per aquí respira la ferida, urgent’. Critica les declaracions de Cardús a Catalunya Ràdio (que titllava d’immadur al moviment 
perquè exclamaven Ja! i Ara!).  
-Contraportada. Empar Moliner. ‘En aquesta acampada ha passat una cosa nova que no hauria pogut passar abans. Ara els jubilats se senten propers a aquesta 
gent’. Parla de la particularitat de l’acampada de Barcelona per la llengua, ja que a Madrid es dóna per suposat que és l’espanyola per a Barcelona no es dóna per 
suposat que és la catalana. 
-Columna d’opinió (Morales). A favor del moviment: ‘Només faltaria que no poguéssiu expressar el vostre enuig, que és el de tots. La majoria subscrivim les 
vostres protestes fil per randa’. Conclou dient: ‘Arriba el moment que de concretar i decidir cap on avanceu: digueu-ne moguda, revolució o partit polític. 
Perquè, com sovint ens repetien els partits quan fèiem rebequeries, aviat tindrem feina. Dues concretament: indignar-nos i calmar-nos. I més endavant, tornar-
nos a indignar’.  
26/05/2011 No Les claus 

d’avui, 
Opinió 

4 1 i mitja Jordi Bonet (president de la 
Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona), Arcadi 
Oliveres (economista i 
activista) 

 ‘indignats’, acampats, 
mobilitzacions, 

Ruda 
Valenti, 
Patrícia 
Gabancho, 
Ferran 
Sáez 
Mateu,  

Article 
d’opinió 
(3), Breu 

-Les claus d’avui A favor/en contra. PÀG 3. Té sentit mantenir les campades dels “indignats”? Per a favor s’usa les declaracions de Jordi Bonet (president de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona) per l’en contra Arcadi Oliveres (economista i activista).  
-L’aparador. Article de Ruda Valenti que explica que la seva mare estava a l’acampada i que va anar a comprar diversos utensilis per estar a l’acampada (una 
ampolleta amb filtre, un bolígraf amb memòria, un tamboret). 
-Opinió. Article d’opinió (Gabancho). PÀG. 23 ‘Fa una mica d’angúnia observar un jovent que protesta sense cap ideal. És cert que criden contra els banquers i 
s’aparten dels polítics, però mentre fan veure que lluiten només estan reclamant el confort a què creuen que tenen dret’. La tesi que sosté és que les acampades 
que s’han dut a terme a Barcelona són una còpia de les que es fan a Madrid i que a Barcelona s’hauria de dur a terme una revolució amb cara i ulls amb 
l’argument central de l’independentisme. 
-Article d’opinió. PÀG 27 (Sáez). Presentant-ho com una faula irònica exposa dues hipòtesis que un suposat conillet que tot ho sap gràcies a la informació ‘no 
contaminada de les xarxes’: ‘Primer: a Madrid hi ha centenars de milers de joves revolucionaris esquerrans lluitant pels carrers. La gent els llença flors des dels 
balcons i després s’afegeix al combat. Això vol dir que s’ha acabat l’hegemonia del PP a Madrid. S’enfonsaran a tot Espanya, ja ho veuràs! Segon: encara que a 
la plaça Catalunya totes les consignes estiguin escrites en espanyol i no hi hagi ni una sola senyera, tots són patriotes catalans d’esquerres a punt de fer la 
revolució nacional i social contra les retallades’. Afirma que la imatge que es ven des dels mitjans del moviment és falsa, que fantasiegen amb una realitat 
inventada. ‘Les xarxes socials no semblen ara mateix el vehicle més idoni per fer revifar la política. Són ideals per conrear els exquisits plaers de l’autoengany, 
sens dubte, però no la lucidesa, sempre tan amarga’. En contra del moviment.  



	   	   Taula	  d’anàlisi	  del	  diari	  Ara	  
-Breu del lector. Afirma que està d’acord amb el moviment però que creu que està agafant un caire polític d’esquerres, i no li agrada.  
27/05/2011 No Opinió 3 1 BBC,  Acampades, indignats Xavier 

Roig, 
Miguel 
Angel 
Essomba 

Article 
d’opinió 
(2), Breu 

-Opinió. Article d’opinió (Roig).  PÀG 29. Exposa com la BBC va informar de les acampades: ‘Les concentracions que s’estan produint a espanya es poden 
explicar per l’elevat índex d’atur, per la corrupció instal·lada i per la incompetència del seu govern’. Ell creu que el factor clau és el tercer. ‘Els acampats de la 
plaça de Catalunya i d’altres ciutats espanyoles estan carregats de raó’. Analitza el perquè les persones escollides no representen del tot bé els ciutadans. Se 
centra en com pot solucionar aquest problema de fons Catalunya, i afirma que no és una tasca fàcil. A favor del moviment. 
-Article d’opinió (Essomba). Exposa les lectures que se’n poden fer de les eleccions del 22-M a partir de tres titulars, un dels quals és el següent: ‘durant la 
jornada electoral, uns quants milers de persones indignades van seguir acampades en diverses places del país i van demanar “democràcia real ja!” des d’una 
posició apolítica’. Creu que el fenomen dels indignats, juntament amb l’alt abstencionisme són un símptoma del cansament i distanciament d ela ciutadania 
envers la política. ‘Són símptomes d’una democràcia fràgil, que requereix superar-los. Exposa que s’han de tenir en compte les idees dels indignats positius i que 
tots els indignats haurien de desallotjar voluntàriament les places. No hi està d’acord però entén el descontentament.  
-Breu del lector que exposa el mateix que el dia anterior, que no acampa perquè creu que el moviment ha quedat monopolitzat per l’esquerra política. 
28/05/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Iaquí, 
Editorial 
Tema del 
dia, Opinió, 
AraMedia 

12 6 i mitja Conseller d’Interior Felip 
Puig, Col·legi de 
Periodistes, Col·legi 
d’Advocats, ONGs, Síndic 
de Greuges, Artur Mas, 
premsa internacional, 
testimonis de persones 
presents a la càrrega, agents 
de la Guàrdia Urbana, 
Dolors Camats (ICV-
EUiA), Artur Mas, Joan 
Herrera, Ignasi Llorente 
(ERC), Enric Millo (PP) 

Indignats, acampats, 
víctimes, moviment 
d’indignats,  

Carles 
Capdevila, 
Joan 
Serra/ 
Maria 
Ortega, 
Auri 
Garcia 
Morera, 
Laia 
Bonilla/ 
Maria 
Ortega, 
Marta 
Català i 
Guillem 
Sans 

Columna 
d’opinió, 
Editorial, 
Foto 
notícia, 
Notícia (3), 
Columna, 
Reportatge, 
Breu (2), 
Crítica, 
Breu 
d’opinió 

-Les claus d’avui Preguntes. PÀG 2. Que Felip Puig digui que l’actuació dels Mossos s’ha fet amb ‘seny i cautela’ vol dir que no ha vist les mateixes imatges 
que ha vist tothom? 
-Iaquí,  ‘Si la tranquil·litat del conseller recomanava la fi de l’acampada, ja la tenia a tocar, perquè la majoria entenia que la ocupació no podia ser permanent, 
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que la higiene cal cuidar-la, que la plaça és de tots i que hi havia un petit risc en la celebració blaugrana’. Critica l’actuació de Puig. Conclou dient ‘Que tinguem 
sort i que el dia no en doni motius d’indignació. I que aprenguem de pressa dels erros, que ens hi juguem molt’.  
-Concepte. Es defineix el concepte desallotjar.  
-Editorial. PÀG 3. ‘La imatge d’agents de la policia colpejant ciutadans pacífics és injustificable, vista l’actitud de les víctimes’. Exposa que està en contra de 
l’actuació policial i el revifament de l’acampada. 
- A l’apartat ‘les fotonotícies, apareix una imatge amb el peu de foto següent: ‘Indignats’ cara a cara amb l’alcalde de Lleida.  
-Tema del dia. PÀG 8Notícia (Serra/Ortega). ‘La controvertida actuació dels Mossos d’Esquadra contra els acampats que mantenien la protesta a la plaça de 
Catalunya de Barcelona ha tingut l’efecte que segurament menys desitjava el conseller d’Interior, Felip Puig. Parla de 121 ferits. Exposa les declaracions de 
Felip Puig i les de l’oposició (Col·legi de Periodistes, d’advocats, ONG, Síndic de Greuges). Es conclou la notícia exposant que Artur Mas defensa el conseller. 
-Columna PÀG 9. (Garcia Morera). Exposa el ressò que ha fet la premsa internacional de les càrregues 
-La part de la dreta de la PÀG 10 es dedica a una cronologia dels fets. 
-Reportatge. (Bonilla/Ortega) ‘El que havia de ser una tranquil·la operació de neteja es va acabar amb els Mossos obrint-se pas a cops de porra entre el miler de 
persones que es concentraven a l’exterior de la plaça per donar suport als indignats’. El reportatge es divideix en 4 parts: entrada, efecte crida, càrrega policial i 
reconquesta de la plaça. S’usen testimonis de persones presents durant la càrrega per explicar el succés. No usa adjectius durs envers la càrrega, parla de que 
aquesta es va ‘descontrolar’.  
-Una columna a la part dreta de la PÀG 11 exposa tweets que es van fer. 
-Notícia (Català). S’exposen les declaracions de Felip Puig respecte el desmantellament. Es titlla l’operació ‘d’un autèntic camp de batalla’. Es dóna molt 
d’èmfasi en què l’acampada havia estat pacífica fins el moment de l’operació policial. Neutral.  
-Breu que exposa que els Sindicats de la Guàrdia Urbana acusen els Mossos de ‘sicaris’.  
-Notícia (González/Colomer). S’exposa que la oposició carrega contra Interior i exigeix la compareixença parlamentària del conseller perquè s’expliqui. 
S’exposen les declaracions del PP, que afirmen que calia actuar, però que es podria haver fet abans. Neutral, tan sols exposa les declaracions.  
-Breu on s’exposa que el Col·legi de Periodistes denuncia agressions.   
-Opinió. Breu del lector a favor del moviment. 
-AraMedia. Crítica Xarxes. (Sans) Exposa que durant hores, 4 dels 10 TT que hi ha Twitter feien referència al violent desallotjament de la plaça Catalunya. 
‘Segurament és la vegada que el nostre país ha tingut més impacte a la xarxa i és lamentable que sigui per fets d’aquesta naturalesa’.  
29/05/2011 No Societat 3 1 Testimonis d’indignats,  Moviment, indignats, 

acampats,  
Sònia 
Sánchez/ 
Lara 
Bonilla  

Reportatge, 
Breu (2) 

-Societat (Sánchez/Bonilla). ‘El moviment va recuperar ahir tota la seva força’. Exposa les assemblees que es van fer per prendre la decisió respecte els passos a 
seguir. ‘Renascuts de les cendres de la batalla policial’. Parla de que es tornen a centrar en descentralitzar el moviment.  
-Opinió PÀG 44. 2 breus del lector en contra del desallotjament violent i a favor del moviment. 
30/05/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Societat, 
Opinió 

4 1 i 1/3 - Indignats, acampada 
pacífica, moviment 15-M,  

Sònia 
Sánchez, 
Antoni 
Vives, 

Reportatge, 
Article 
d’opinió, 
Columna 
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Sebastià 
Alzamora 

d’opinió , 
Breu 

-Les claus d’avui Preguntes. Diria el conseller d’Interior que sense el desallotjament de divendres no hi hauria hagut tanta cama dissabte a la nit a l’acampada 
de Barcelona? 
-Societat Reportatge. PÀG 26 (Sánchez)Exposa que de manera pacífica els indignats van poder mantenir una acampada pacífica.  
-Opinió. Article d’opinió PÀG 38 (Vives). Exposa les causes de la indignació i creu que la solució està en la política. ‘Els uns se serveixen dels altres per 
expressar un sentiment que no és polític, però que sens dubte la política ha de recollir i fer seu. Si no, passarem definitivament del temps de la desconfiança al 
temps de la indignació’.  
-Columna d’opinió (Alzamora). PÀG 39. Creu que ‘hi ha motius per a felicitar al indignats. Accepta que es va equivocar quan va pronosticar que el moviment 
s’extingiria després de les eleccions i afirma ‘m’alegro que el pronòstic fos errat’. Exposa que ‘mantenen un comportament cívic irreprotxable’. Exposa la 
càrrega policial com un element que ha fet aconseguir projecció als indignats. Creu que un dels punts més febles del moviment del 15-M són les vaguetats i 
imprecisions del seu discurs: ‘l’absència d’un discurs sòlid i articulat que fa que cadascú vagi a la seva’.  
-Breu del lector, PÀG 40, a favor del moviment.  
31/05/2011 No Les claus 

d’avui, 
Societat, 
Opinió 

6 2 David Miquel (portaveu del 
sindicat dels Mossos SPC), 
Dolors Camats (portaveu 
del grup parlamentar ICV-
EUiA), Arcadi Oliveres, 
Salvador Cardús (sociòleg), 
membres de la plataforma 
Democràcia Real Ja!, Jordi 
Bonet (president de 
l’Associació de Veïns de 
Barcelona), Felip Puig, 
Maria Rubert de Ventós 
(professora d’urbanisme de 
la UPC), David Miquel 
(portaveu del sindicat dels 
Mossos SPC), Jaume Bosch 
(diputat d’ICV al 
Parlament) 

‘indignats’, acampats, 
indignats 
 
moviment 15-M, indignats 

Maria 
Ortega, 
Marta 
Català/ 
Roger 
Tugas, 
Sebastià 
Alzamora 

Reportatge, 
Notícia, 
Columna 
d’opinió, 
Breu (3) 

-Les claus d’avui Preguntes: PÀG 2. Per què es defensa l’acampada a Barcelona comparant-la amb altres esdeveniments massius al carrer, quan cap d’aquests 
actes dura 15 dies? 
-A favor/en contra: PÀG 3. La gestió d’interior en el desallotjament dels ‘indignats’ va ser encertada? Pels arguments a favor s’usa el testimoni de David Miquel 
(portaveu dels Mossos SPC) i per l’en contra a Dolors Camats (portaveu del grup parlamentar ICV-EUiA). 
-Vist, sentit, llegit: “Si només veiés les imatges que surten per televisió estaria indignat”. Felip Puig culpa als mitjans de comunicació del fracàs del l’operatiu.  
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-Societat (Ortega). Reportatge. PÀG 14. A partir de les declaracions d’Arcadi Oliveres s’afirma que ‘és el moment d’un canvi d’estratègia i cal descentralitzar la 
pedagogia, portar els debats als pobles i preparar-se per una tardor calenta’. A partir de Salvador Cardús s’afirma que no se sap cap on continuarà aquest 
moviment i que ‘és difícil gestionar consignes tan heterogènies com les que aglutinen els indignats per arribar a ports concrets. [...] ‘Segons Cardús, hi ha hagut 
més expressions poètiques que propostes amb projecció d’anar endavant, que són les que hauran d’arribar a partir d’ara i que, a més, hauran de superar un 
context poc propici com l’actual’. La idea que es vol transmetre és que ‘s’han de buscar noves formes per canalitzar el malestar’. A partir del testimoni d’un 
membre de la plataforma Democràcia Real Ja! s’afirma que el futur del moviment es pot trobar a les xarxes. Les declaracions de Jordi Bonet (president de 
l’Associació de Veïns de Barcelona) asseguren que ‘caldrà assumir part de culpa i fer els deures per canalitzar el malestar ciutadà, se capaços de reinventar-nos’. 
S’afirma que ‘una de les sacsejades que pot comportar la indignació és un cert replantejament dins del moviment veïnal. Es conclou el reportatge amb el debat 
de l’ocupació de l’espai públic. S’afirma que Felip Puig ha declarat que buscarà una llei que clarifiqui ‘si és possible fer càmpings a les places’ i, a partir del 
testimoni de Maria Rubert de Ventós, la qual es postula a favor de l’ocupació i desocupació de l’espai públic. És a dir, es conclou que les acampades s’han 
d’acabar. La línia que segueix el reportatge és fonamentar a través d’experts la fi de la protesta.  
-Notícia (Català/Tugas). S’exposa que els cascos dels Mossos podrien incorporar microcàmeres. S’exposen declaracions de David Miquel (portaveu del sindicat 
dels Mossos SPC) favorables a la mesura. Felip Puig ’afirma que és una mesura favorable a les patrulles perquè els agents puguis denunciar les persones que els 
agredeixen i rebatre les acusacions falses que pesen sobre els Mossos per agressions’. L’últim paràgraf de la notícia es dedica a informar que Jaume Bosch 
(diputat d’ICV al Parlament) ‘ha presentat una bateria de 36 preguntes relacionades amb les càrregues policials de divendres. En una demana si el Govern creu 
que els joves asseguts a terra estaven atacant els Mossos, i en una altra pregunta per què els Mossos es van quedar aïllats al final del desallotjament’.  
-Opinió. PÀG 23. Columna d’opinió (Alzamora). ‘Trepidants càrregues policials’. Exposa les declaracions dels polítics cap a l’actuació policial. Exposa que 
Joan Herrera s’ha situat prop del partit, però que en realitat es troben tan fora de joc com qualsevol altra força política. Afirma que el moviment ‘ha tingut un 
dels seus principals encerts justament en el desconcert que ha suscitat dins els partits polítics, plens d’individus acostumats a anar pel món repetint aplicadament 
un repertori de consignes i argumentaris precuinats pels mateixos partits’. No completament a favor del moviment, sinó en alguna de les reaccions que ha 
provocat, molt en contra de tots els partits. 
-3 breus del lector a favor del moviment i en contra de la càrrega policial. PÀG 24.  
1/06/2011 No Les claus 

d’avui, 
Opinió, 
aramedia, 

4 1 i 1/4 - Indignats (tant en opinió 
com sense), protesta, 
moviment social,   

Ferran 
Forné, 
Gemma 
Calvet, 
Mònica 
Planas 

Foto 
notícia, 
Article 
d’opinió,  
Breu, 
Crítica 

-Les claus d’avui. Les foto notícies,  (Forné) com a la foto notícia més destacada del dia apareix una imatge dels indignats. ‘Indignació’ prorrogada per pluja. 
Tot i que ahir era el dia assenyalat perquè els indignats decidissin en assemblea si mantenien o no l’acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, la pluja els va 
portar a ajornar el debat i la posterior votació fins avui a la tarda. L’aigua, però, no va impedir que els acampats fessin nit a la plaça, equipats amb tendes de 
campanya.  
-Opinió, Aradebat. PÀG 28 Article d’opinió (Calvet) Article d’opinió. “Les acampades dels indignats a plaça Catalunya van crear i estan creant un escenari amb 
efecte mirall en què moltes persones anònimes, des de casa seva, a l’altre costat del televisor, se senten plenament còmplices de la protesta”. “Certament assistim 
al naixement d’un nou moviment social que tindrà molt protagonisme en els propers anys”. Exposa que la protesta no pot ser monopolitzada per l’esquerra, i que 
en aquests moments no ho està. A favor del moviment.  
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-Breu del lector en contra del moviment.  PÀG 29. 
-AraMedia CríticaTV. (Planas) Crítica. Exposa dos programes que s’han fet referent als indignats: La Noria i el 30 Minuts. “Periodísticament, dues maneres 
molt diferents d’abordar un esdeveniment. Però coincidien en un fet: buscaven els indignats de més edat per reforçar el valor de la moguda i trobaven, enmig 
dels acampats, autèntics talents amb dues llicenciatures, màsters i cinc idiomes”. Exposa que el 30 minuts informa mentre que La Notia lloa. “És la diferència 
entre el periodisme que vol comprendre i el que vol vendre”. 
2/06/2011 Sí Política, 

Opinió, 
Contra 

5 2 Declaracions de Felip Puig, 
declaracions de Bosch 
(ERC), Oriol Amorós 
(ERC), Joaquim Llena 
(PSC), declaracions de 
portaveus dels indignats,  

Indignats, moviment, 
campament, acampada 
 
Moviment 15-M, indignats 

Marc 
Colomer, 
Maria 
Ortega, 
Sebastià 
Alzamora, 
Cesc Gay 

Notícia (2), 
Breu, 
Columna 
d’opinió (2) 

A la portada apareix un avanç de l’article d’opinió de Domínguez. 
-Política Notícia (Colomer). PÀG 15 Exposa les declaracions de Puig per “defensar-se de la càrrega que ha rebut de l’oposició per la dura intervenció dels 
Mossos d’Esquadra el divendres passat per fer “neteja” a l’acampada d’indignats de la plaça de Catalunya de Barcelona, que va acabar amb 120 ferits”. Exposa 
les declaracions dels representants dels diferents partits i la resposta de Puig.  
-Breu on s’exposa que el Síndic de Barcelona estudia l’actuació policial a l’acampada. Informatiu.  
-Notícia (Ortega) “L’acampada dels indignats a Barcelona serà indefinida fins que es posin d’acord sobre com aixecaran el campament i, al mateix temps, 
podran garantir la continuïtat del moviment”. S’exposen les decisions que s’han pres a l’assemblea (cada diumenge debatran la possible marxa de la plaça 
Catalunya). Informatiu.  
-Opinió Aradebat. Columna d’opinió (Alzamora). Opina sobre els eslògans del moviment. Considera que el castellà és un idioma molt més encertat per a la 
revolució i que les xarxes socials han ajudat molt a difondre els eslògans.  
-Contra. Columna d’opinió (Gay) Exposa que les societats canvien i que el que avui ens sembla normal anys enrere es considerava molt difícil d’assolir. “Això 
és el que està passant aquests dies a la plaça Catalunya, a la Puerta del Sol i a totes les places d’arreu. La gent es reuneix i s’asseu a terra per expressar així que 
està cansada de totes les coses injustes, que no funcionen i que ja comença a ser hora de canviar”. A favor del moviment.  
3/06/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Opinió 

2 5/6 - Indignats, acampats, 
moviment 

Manolo 
Garcia, Laia 
Fàbregues 

Foto 
notícia, 
Article 
d’opinió,  

A la portada apareix un avanç de l’article d’opinió de Fàbregues. 
-Les claus d’avui. Les foto notícies,  (Garcia) Els ‘indignats’, a sitges. PÀG 6 No és la fotografia més destacada, és la tercera. Desenes d’indignats es van citar 
ahir a l’entrada de l’Hotel Meilà de Sitges aprofitant les jornades del Cercle d’Economia que s’hi celebren aquests dies.  
-Opinió Aradebat. Article d’opinió (Fàbregues). PÀG 33 A favor del moviment. “Els indignats de les acampades saben que no estan (encara) regenerant la 
democràcia, però mentre viuen en aquest món paral·lel del joc –els uns- i de la reivindicació –els altres-, estan més a prop d’entendre els problemes i les seves 
causes, comproven que el treball en equip pot donar fruits molt poderosos i que experimentar amb la solució és el primer pas per arribar-hi”. Creu que els 
polítics s’haurien d’escoltar els indignats i prendre’n nota.  
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4/06/2011 No Opinió 2 1/6 - - - Breu 

d’opinió  
-Breu del lector (2) un a favor i un altre en contra del moviment. PÀG 34. 
5/06/2011 No Opinió, 

Contra 
2 5/6 - Acampades dels indignats Toni Soler Breu 

d’opinió, 
Contra 

-Opinió Breu del lector a favor del moviment 
-Contra (Soler) “L’única preocupació hauria de ser com fer-nos amos del que generem i com retornar-ho a la societat. Les acampades dels indignats, però, no en 
parlen”. Analitza la situació actual i la necessitat d’aconseguir la sobirania fiscal.  
6/06/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Societat 

1 1/3 - ‘indignats’, moviment, 
indignats, protesta social 

Laia 
Espín/ 
Joan Serra 

Notícia 

En portada apareix en un segon pla que els ‘indignats’ voten per una ocupació només diürna. 
-Les claus d’avui Preguntes PÀG 2: Que ‘indignats’ catalans hagin proposat amb èxit “refundar la democràcia i prendre Madrid el 17 de juliol” no és morbós 
des del punt de vista històric? 
-Societat (Espín/Serra) Notícia. S’exposa que es va decidir en assemblea deixar de dormir a plaça de Catalunya i que la data en què finalitzarà l’acampada es 
decidirà al llarg de la setmana. S’exposa que també han decidit organitzar una acampada davant el Parlament la nit del 14 de juny amb l’objectiu de mostrar la 
seva disconformitat amb les retallades que aplicarà el Govern en els pressupostos. S’informa que “després de motles discrepàncies, s’ha inclòs el dret a 
l’autodeterminació en el document programàtic de mínims dels indignats”.  
7/06/2011 Sí Societat, 

Opinió 
4 1 - ‘indignats’, indignats,  Sebastià 

Alzamora, 
Borja de 
Riquer 

Breu, 
Columna 
d’opinió, 
Breu 
d’opinió, 
Article 
d’opinió 

A la portada apareix un avanç de l’article d’opinió de Riquer. 
-Societat. Breu. “Vuit denúncies a Puig per l’actuació contra els ‘indignats’” 
-Opinió. Columna d’opinió (Alzamora).  Comenta el fet que s’hagi inclòs el dret a l’autodeterminació en el document pragmàtic de mínims. Exposa les 
dificultats per aconseguir aprovar-lo i, a partir del debat que es va produir a plaça Catalunya, exposa el debat sobre aquest tema a tot el territori català. 
-Breu d’opinió en contra de la càrrega policial, a favor del moviment.  
-Article d’opinió (de Riquer). Critica que els polítics no hagin fet declaracions respecte la gran quantitat de vots en blanc o nuls. “Els creixent abstencionisme 
electoral i la rebel·lió dels indignats són clares mostres dels efectes de la greu ciris del nostre model econòmic-social-polític”. Exposa que els polítics no li donen 
a la protesta la importància que es mereix i que “això no ha fet més que començar”. A favor del moviment.  
8/06/2011 Sí Opinió 3 1 - Indignats, acampats.  Joan Article 



	   	   Taula	  d’anàlisi	  del	  diari	  Ara	  
Ramón 
Resina, 
Antònia 
Carré-
Pons, 
Mònica 
Planas 

d’opinió 
(2), Crítica 

A la portada apareix un avanç de l’article d’opinió de Carré i Resina. 
-Opinió. Article d’opinió (Resina) PÀG 26. Se centre en criticar el desallotjament, però deixa clara la seva disconformitat amb els indignats i considera que se 
n’han fet “interpretacions eufòriques” i que en realitat “són un grapat de persones que reclamen modestes reformes en l’exercici de la democràcia”. Considera 
que “algunes de les reivindicacions són absurdes i incoherents”. “L’error de Felip Puig ha estat de manual: la violència no és legítima encara que se’n tingui el 
monopoli”. Crític amb l’actuació policial, no està d’acord amb les reivindicacions dels acampats.  
-Article d’opinió (Carré). “Tots som responsables de la situació en què ens trobem ara, em deia jo pensant que el tema mereixia una reflexió més profunda, és 
massa fàcil culpar-ne tots els poderosos i no assumir les nostres responsabilitats individuals”. Però afirma que té esperança en “comprovar que la gent jove 
continua convençuda, com sempre, que es pot canviar el món”. A favor del moviment, però crítica en alguns aspectes. 
-AraMedia. Crítica. (Mònica Planas). Exposa com va ser el programa del Buenafuente que tracta sobre els indignats i, tot i que lloa certes actituds del periodista 
i considera que ha estat, en general, un bon programa, considera que “donar lliçons als altres i erigir-se un mateix com l’heroi mediàtic dels acampats, tampoc 
cal”.  
9/06/2011 No Les claus 

d’avui, 
Societat, 
Opinió 

5 1 i 1/2 Declaracions de Felip Puig, 
Joaqium Llena (PSC), Lluís 
Guinós (CIU), Pere Calbó 
(PP), Jaume Bosch (ICV), 
Oriol Amorós (ERC), Uriel 
Bertran (SI), fonts policials, 
conselleria d’Interior,  

Protesta, indignats, 
acampada,  

Quirze 
Grifell, 
Carles 
Arbolí/ 
Marta 
Català (2) 

Foto 
notícia, 
notícia (2), 
breu, breu 
d’opinió 

-Les claus d’avui. Fotonotícies. (Grifell) PÀG 5 Apareix una imatge d’una escultura amb grafitis: “Mostres d’incivisme a la plaça de Catalunya”. A l’espai no 
s’ha desenvolupat la protesta del col·lectiu d’indignats també hi han aparegut pintades en algunes estàtues, com la que es veu a la fotografia.  
-Societat. Notícia (Arbolí/Català) PÀG 12. Exposa com va ser la compareixença de Felip Puig a la comissió d’interior del Parlament “Van ser 210 minuts què el 
conseller va aguantar les crítiques dels grups de l’oposició –ICV i SI en van demanar la explícitament la dimissió-, però durant els quals Puig va defensar de 
manera contundent la necessitat de la intervenció policial, tot i que en diversos moments va admetre que “no va sortir de tot bé””. Exposa que no s’han mostrat 
proves que certifiquessin les agressions als cossos de seguretat. I, finalment, repassa les declaracions dels portaveus de l’oposició.  Neutral.   
-Breu que informa que l’acampada de Barcelona es desinfla.  
-Notícia (Arbolí/Català) PÀG 13. S’exposen els errors del dispositiu policial del 27-M. Neutral, s’informa de les declaracions de la conselleria d’Interior i fonts 
policials respecte el desallotjament.  
-Opinió. Breu del lector a favor del moviment.  
10/06/2011 No Les claus 2 1/3 Declaracions d’Esteban ‘indignats’, indignats,  H. Foto 
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d’avui, 
Política, 
Opinió 

González Pons 
(vicesecretari de 
comunicació del PP) 

Tarazona, 
Redacció 

notícia, 
notícia 

-Les claus d’avui. Fotonotícies. (Tarazona) PÀG 6. Imatge en segon pla. “Dura actuació policial contra els ‘indignats’ a les Corts Valencianes”. La imatge 
exposa la duresa de l’actuació.  
-Política Notícia (Redacció). PÀG 24 S’exposa la dura càrrega contra els ‘indignats’ concentrats a les Corts Valencianes. Neutral.  
11/06/2011 No Les claus 

d’avui, 
Opinió 

2 2/3 - ‘indignats’, indignats Josep 
Ramoneda
, Joan 
Manuel 
Tresserres 

Article 
d’opinió (2) 

-Les claus d’avui. Preguntes. La democràcia real passa per intentar impedir físicament que els diputats accedeixin al parlament per participar en una votació 
determinada? 
-Opinió. Article d’opinió, Cartes creuades (Ramoneda)Exposa “propostes aprovades en assemblees dels acampats que testifiquen el caràcter fonamentalment 
reformista del moviment”. Creu que s’haurien d’aprovar. “La democràcia real està a les urnes, sí, però si els partits tradicionals no assumeixen el malestar, 
l’assumiran els populistes de la pitjor espècie”. A favor del moviment. 
-Article d’opinió, Cartes creuades (Tresserres) Creu que “la majoria de propostes de les acampades haurien de ser assumibles per als partits d’esquerra.” I que 
“la revisió dels mecanismes socials de participació política és molt urgent”. A favor del moviment.  
12/06/2011 No - 0 0 - - - - 
13/06/2011 No Les claus 

d’avui, 
Societat,  

2 2/3 - ‘indignats’, moviment del 
15-M, indignats, fenomen 
caòtic 

Pierre-
Philippe 
Marcou 

Foto 
notícia, 
Article 
d’opinió,  

-Les claus d’avui Preguntes. Si ni els mateixos ‘indignats’ no respecten la decisió presa en assemblea d’abandonar la plaça Catalunya, el moviment perd força i 
coherència? 
-Foto notícia. (Marcou) Els ‘indignats’ de Madrid aixequen la paradeta.  
-Societat. Article d’opinió (Serra). “Els indignats afronten el seu repte més important: decidir com continuar. És una qüestió de gran transcendència, ja que 
pràcticament s’ho juguen tot amb aquesta decisió” El defineix com un “fenomen caòtic”. Exposa les diverses opcions que té el moviment de continuar i la que 
ell considera més coherent: “Convertir-se en un moviment social d’ampli abast amb un ideari uns objectius definits per postular-se com una alternativa al 
sistema de partits”.  
14/06/2011 No Les claus 

d’avui, 
Societat 

4 1 i 2/3 Testimonis d’indignats, 
Jordi Bonet (advocat i 
diputat de la junta de govern 
de Col·legi d’Advocats), 
Juli Ponce (catedràtic de 
dret administratiu de la UB) 

#acampadabcn, 
‘indignats’, indignats, 
acampats, moviment, 
protesta 

Maria 
Ortega (2) 

Reportatgeb
reu (2), 
notícia,  
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-Les claus d’avui Preguntes: La cultura dels referèndums, encara que formi part del sistema, no és més útil que acampar en places públiques durant un mes? 
-Societat Reportatge (Ortega). Exposa que, tot i que els indignats havien decidit abandonar el campament nocturn, n’hi ha molts que encara avui es neguen a 
assumir aquest acord com a propi i la majoria d’infraestructures continuen fixes al mateix lloc amb la intenció de perpetuar-s’hi. Exposa que “tot plegat ha fet 
créixer la tensió de les últims assemblees”. S’utilitzen testimonis d’indignats per a mostrar la degradació de l’acampada i les assemblees. 
-Breu que exposa que el moviment, a banda de portar les seves consignes a les assemblees de barri, s’han marcat nous objectius per fer sentir el seu 
descontentament: avui traslladaran el campament al Parc de la Ciutadella, a les portes del parlament, on demà es durà a terme el debat de pressupostos. La 
següent convocatòria és la gran manifestació del 19 de juny.  
-Notícia (Ortega) “L’ocupació qüestiona l’ús de l’espai públic”. Exposa que la protesta a la plaça Catalunya posa en dubte el límit dels drets dels acampats. 
S’usen testimonis d’experts que qüestionen la legalitat de l’ocupació de l’espai públic. Tant el reportatge anterior com aquesta notícia té la intenció de mostrar 
que l’acampada física s’ha d’acabar.  
-Breu en què s’informa que els acampats de Madrid  
15/06/2011 Sí Editorial, 

Tema del 
dia 

5 2 i 1/3 Declaracions de l’encarregat 
de la comissió d’informació 
a l’acampada de la plaça 
Catalunya, declaracions 
d’indignats,  

‘indignats’, indignats, 
protesta, moviment, 
acampada 

Marta 
Català/ 
Maria 
Ortega, 
Lara 
Bonilla 

Editorial, 
Notícia, 
Crònica, 
Breu 
d’opinió 
(2),  

-Editorial.  PÀG 3 Considera que l’acció que es va dur a terme ahir al Parlament per part del moviment dels indignats deslegitima tota la feina feta fins ara pel 
moviment. “Mirar d’impedir la tasca dels representants d’un poble no té cap justificació”. En contra de l’acció que va dur a terme el moviment.  
-Tema del dia. Notícia (Català/Ortega). PÀG 8 Exposa com es va organitzar el moviment i que l’últim cop que el Parlament no va poder funcionar de manera 
normal va ser el 23-F. “Impedir el pas dels diputats al Parlament és un delicte greu: un delicte contra les institucions de l’estat que pot comportar penes de presó 
de fins a cinc anys”. Es remarca que durant tot el dia el departament d’Interior va intentar establir contacte amb els indignats, però que aquests es van negar.  
-Crònica (Bonilla) PÀG 9. Exposa que mentre els indignats han traslladat la seva protesta al Parlament, representants d’algunes comissions s’han quedat a la 
plaça Catalunya, on expliquen que continuaran dormint fins que l’acampada al Parlament i als barris es consolidi. Exposa que els que s’han quedat a plaça 
Catalunya, tot i que alguns diuen pertànyer al moviment, no fan res que ho faci pensar.  
-Dos breus del lector, un a favor del moviment i l’altre en contra. PÀG 29 
16/06/2011 Sí Les claus 

d’avui, 
Editorial, 
Tema del 
dia, Opinió 

16 8 i 1/3 Declaracions d’Artur Mas, 
declaracions d’Alícia 
Sánchez Camacho (PP), 
Herrera (ICV-EUiA), 
Puigcercós (ERC), 
declaracions d’Arcadi 
Oliveres, Mariona Ferrer 
(Politòloga UPF), Josep 
Maria Vallès (catedràtic de 
ciència política de la UAB), 

‘indignats’, indignats, 
moviment, protesta 
 
15-M, indignats,  

Carles 
Arbolí, 
Toni 
Soler, 
Marta 
Català/ 
Maria 
Ortega/ 
Albert 
Balanzà/ 

Editorial, 
Crònica (2), 
Bitllet (2), 
Breu (3), 
Notícia (3), 
Entrevista, 
reportatge, 
Article 
d’opinió, 
columna 
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Raimundo Viejo (catedràtic 
de ciència política de la 
UPF), Mariona Subirats 
(catedràtica de sociologia de 
la UAB), trending tòpics.  

Joan 
Serra, Sara 
González, 
M. Ortega/ 
T. 
Gutiérrez, 
Catalina 
Serra, 
Mariona 
Ferrer i 
Fornells, 
Roger 
Tugas, 
Augi 
Garcia 
Morera, 
Miquel 
Puig, 
Sebastià 
Alzamora 

d’opinió, 
Breu 
d’opinió   

-Les claus d’avui Preguntes. Els ‘indignats’ han acabat creant amb a seva manifestació una cortina de fum en el debat dels pressupostos de les retallades? És 
compatible criticar Interior per desallotjar plaça Catalunya i uns dies més tard retreure la passivitat dels Mossos davant el Parlament? 
-1x1. Artur Mas Indignat, Arcadi Oliveres Desmarcat, Montserrat Tura Agredida. Totes són declaracions negatives cap al indignats.  
-Concepte: indigne “Els indignats que ahir van fer ús de la violència contra els parlamentaris han passat a ser indignes de la causa que defensaven: una 
democràcia més real”. En contra de l’actuació del moviment.  
-Vist, sentit, llegit: Arcadi Oliveres, que considera que “Estem d’acord amb la protesta, el que ha passat avui és culpa d’una minoria”. Núria de Gispert: “Els 
diputats han estat agredits. Això només passava fa 50 anys”. 
-Editorial “La coacció física i verbal contra els legítims representants de la sobirania popular no té justificació”. “La incapacitat dels indignats de Barcelona 
d’aprovar una condemna dels fets d’ahir de manera rotunda és preocupant, perquè els resta força i legitimitat i, doncs, debilita el necessari toc d’alerta que es 
representen: en efecte, la nostra democràcia té greus disfuncions que els darrers anys no han fet sinó allunyar les persones de la política, i viceversa”. “El diari 
ARA sempre estarà al costat de les institucions democràtiques” però considera que la classe política té un greu problema de descrèdit i desconnexió amb la 
ciutadania. “És injust, potser, però només ells poden canviar les coses”. 
-Tema del dia. Crònica (Arbolí). Exposa els motius pels quals Artur Mas i fins a 32 diputats més van haver d’arribar al Parlament amb helicòpter. Informa de 
les agressions i insults que van rebre alguns diputats. Finalment exposa la “onada de condemnes” cap a l’acció duta a terme al Parlament.  
-Bitllet (Soler) Exposa que la reacció de la majoria de ciutadans ha estat donar suport al sufragi popular. Qualifica l’actuació dels indignats de “llastimosa, 
humiliant i tercermundista” “Els que agredeixen i coaccionen no tenen dret a parlar en nom del poble”- 
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-Breu on s’exposa la declaració institucional que “rebutja rotundament les agressions i les coaccions que han sofert els representants del poble català”. 
-Notícia (Català/Ortega/Balanzà/Serra). PÀG 10 Relata cronològicament les “15 hores d’assalt a la política catalana” Neutral.  
-Crònica (González). PÀG 11 “Més de dos mil manifestants exhibeixen cartells i s’omplen la boca de democràcia, però paradoxalment volen impedir que 
l’òrgan que representa la sobirania del poble es reuneixi”. Exposa que finalment el ple es va dur a terme.  
-Notícia (Ortega/Gutiérrez) PÀG 12 Exposa que els indignats van avaluar ahir en una assemblea les conseqüències del blindatge al Parlament. Exposa que les 
tensions viscudes ahir durant el bloqueig del Parlament han perjudicat la imatge del moviment pacifista que els indignats han tingut fins ara. També creu que ha 
suposat el debat sobre les formes que s’han de seguir. Utilitza les declaracions d’Arcadi Oliveres per exposar que el moviment ha de seguir però prendre formes 
diferents, i que el bloqueig del Parlament i la utilització de la violència és imperdonable.  
-Bitllet (Serra) Creu que l’episodi violent del bloqueig no hauria de perjudicar la imatge del moviment. A favor del moviment.  
-Breu que exposa que el dret a l’autodeterminació continua generant polèmica en el marc de l’acampada de Barcelona. 
-Entrevista (Ferrer) PÀG 13 Entrevista a Ramin Jahanbegloo, intel·lectual i filòsof iranià, que considera que la gent que es manifesta a plaça Catalunya els fa 
falta un compromís polític, i que s’hauria de crear una nova generació de polítics, però que la solució està en la política.  
-Reportatge (Tugas) PÀG 14 A través de testimonis d’experts s’afirma que no s’han d’ignorar les demandes dels ciutadans. Contextualitza el fenomen de les 
manifestacions ciutadanes i arriba a la conclusió que calen nous actors polítics i que s’ha de donar una resposta a la indignació.  
-Notícia (Garia Morero)PÀG 15 on s’exposa que els mitjans internacions destaquen l’ús d’helicòpters. 
-Breu on s’exposa que els trending tòpics d’ahir no es van situar a favor dels indignats, sinó en contra.  
-Opinió Article d’opinió (Puig). PÀG 26 Exposa que el pànic de la classe mitjana a un futur sinistre és el que ha portat els indignats a manifestar-se, i que aquest 
mateix motiu és el que porta a l’existència d ela xenofòbia. Creu que mai s’ha d’arribar a l’extrem de la violència. 
-Columna d’opinió (Alzamora). PÀG 27 Considera que és una llàstima que el 15-M hagi davallat cap a la violència. En contra de l’actuació violenta.  
-Breu d’opinió en contra del moviment. PÀG 28  
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AVUI PORTADA SECCIÓ Nº DE 

PECES 
Nº DE 
PÀGINES 

FONTS DENOMINACIÓ AUTOR TIPUS 

15/05/2011 No Política 1 1/3 Els trending tòpics  de 
Twitter. 

15-M (referint-se al dia, 
no al moviment i), 
manifestació 

Xavi Aguilar Anàlisi 

-Política: PÀG 14. Es parla de que al llarg de la jornada anterior els trending tòpics van ser referents a les ‘manifestacions que es faran avui, 15-M, a diverses 
ciutats espanyoles per reclamar una democràcia real’. Parla de la immediatesa que proporciona Twitter, però no es fa cap més referència de la ja esmentada a la 
manifestació del 15-M. IGUAL QUE AL PUNT 
16/05/2011 No Societat 1 1/3 Convocants (dades de la 

manifestació) 
“indignats”, 
manifestació,  

David Marín Notícia 

-Societat. PÀG 32. Parla de com es va convocar la manifestació: ‘....per reclamar democràcia directa i cridar la ‘indiganció’ davant dels polítics, els bancs i els 
sindicats tradicionals. Es va convocar a través de les xarxes i va ser una rèplica alternativa a l’organitzada el dissabte pels sindicats contra les retallades socials. 
Els manifestants eren un grup força heterogeni. [...]’. Narra el recorregut de la manifestació i parla de que no hi va haver incidents i que va transcórrer en ‘un 
ambient festiu‘.IGUAL QUE AL PUNT, UNA MICA MÉS CURTA 
17/05/2011 No - 0 0 - - - - 
-Es parla de les causes de descontentament social en un article d’opinió però tan sols es fa referència de la manifestació del dissabte, no la del diumenge.  
18/05/2011 No Economia 1 2/3 Manifest de la pàgina web 

democraciarealya.com, 
Rubalcaba (que va decidir 
que la protesta s’havia 
d’acabar), testimonis 
d’acampats 

Concentració, moviment 
del 15-M, moviment 
Democràcia Real Ja!, 
moviment Acampadabcn, 
col·lectiu antisistema 

 M. Oliva/B. 
Badrinas 

Notícia 

-Economia. PÀG 24 ‘[...] reclamen un canvi de l’ordre polític i econòmic actual. Però tota protesta té la seva part combativa, i la matinada del dimarts es van 
viure incidents entre la policia i un grup de joves acampats des de diumenge a la cèntrica Puerta del Sol de Madrid.’ Parla de centenars de persones a plaça 
Catalunya. Dóna molta importància als aldarulls. ‘Al marge del desallotjament, la revolta dels indignats creix i guanya adeptes, al mateix ritme que creix la 
preocupació entre els quadres dirigents del PSOE.’ Parla d’altres llocs que hi han fet acampades. IGUAL QUE AL PUNT 
19/05/2011 Sí Economia, 

Política, 
Diàleg 
(Opinió), 
Contra 

7 2 i mitja Twits, plataforma de 
Democràcia Real Ja (per 
parlar dels seguidors que 
té). Ignacio Escolar 
(periodista i 
comunicador), testimonis 
de representants de 
l’organització Habitatge 
Digne, testimonis 
d’acampats, Joana Ortega 

Insinuació de protesta, 
Moviment dels indignats, 
protesta crònica, 
moviment #15M, 
#spanishrevolution, 
moviment social, 
#catalanrevolution, 
#acampadabcn, 
concentracions, 
col·lectiu, moviment, 

Vicent 
Sanchis, 
Sergi Picazo, 
B. 
Badrinas/M. 
Oliva, 
Redacció, 
Antoni 
Segura, Saül 
Gordillo i 

 Article 
d’opinió (3), 
Anàlisi, 
Notícia (2) i 
columna 
d’opinió 
(contra) 
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(presidenta de l’executiu), 
Jordi Hereu (alcalde de 
Barcelona), Xavier Trias 
(l’alcaldable de CiU), 
Alicia Sánchez-Camacho 
(presidenta catalana del 
PP), Jordi Portabella 
(candidat de la coalició) 

moviment apolític i 
asindical, acampades 
pacífiques, moviment de 
joves compromesos 

Rita Marzoa 

-PÀG 3. Article d’opinió que es mostra crític amb el moviment. ‘De sobte ha brotat una insinuació de protesta i milers de persones arreu de l’Estat (ai!) s’han 
aplegat en places públiques senyalades per proclamar que no combreguen amb la forma i el fons de la política actual. Total a simpatia amb ells. Ja ho diuen, que 
els déus són molt consentidors amb els audaços’. Afirma que no té punt de comparació amb la revolta del Caire. Parla d’una ‘protesta crònica’. També és crític 
amb les lectures que n’han fet els partits polítics. 
-PÀG 15. Política.  ‘Campanyadigital’. Sota el títol ‘El 2.0, els indignats i l’@acampadabcn’ Parla de com els indignats han arribat al carrer (a través de la 
xarxa). ‘Els telèfons mòbils connectats a internet i els ordinadors portàtils s’han generalitzat per organitzar qui no estava organitzat i, de passada, per convertir-se 
en altaveu informatiu’. A través del testimoni d’Ignacio Escolar s’exposa que si Democràcia Real Ja es presentés com a partit polític probablement no rebria més 
vots que un partit majoritari. Treu importància al moviment: ‘És il·lusori pensar que és el primer moviment social que fa ús d’internet’ i fa un repàs de 
moviments sorgits de les xarxes. IGUAL QUE AL PUNT 
-Economia. PAG 22, La primera notícia, que ocupa 3/4 de la pàgina, parla de que l’acampada de Barcelona ha guanyat organització. ‘La concentració de 
Barcelona va esdevenir ahir quelcom més que una concentració de protesta’. Parla de l’heterogeneïtat del col·lectiu. Fa un repàs de les manifestacions que hi ha 
arreu del territori. ‘Tot és objecte d’anàlisi en aquestes converses improvisades que, si no ho impedeix la policia, tenen intenció de perllongar-se més enllà del 
22-M. De fet, l’únic denominador comú entre tots ells és la seva indignació cap a la classe política.’ IGUAL QUE AL PUNT 
-Hi ha una segona notícia a peu de pàgina: ‘El govern pregunta a la junta electoral si ha de buidar la plaça’. S’exposa que ‘El Departament d’Interior va consultar 
a la junta si ha de desallotjar els manifestants dissabte, que és jornada de reflexió, perquè es vulnera la llei electoral.’ Explica que Joana Ortega va afirmar que 
els Mossos d’Esquadra ‘actuarien amb contundència i rapidesa’. Exposa quins serien els passos a seguir en el cas ‘d’un eventual actuació policial’. S’exposen les 
diferents declaracions de polítics els quals tots es mostren a favor del desallotjament. IGUAL QUE AL PUNT 
-Diàleg. PÀG 25Un article d’opinió que ocupa 2/3 de la pàgina (Segura) que fa un repàs del perquè del malestar, es centre principalment en els joves. 
’Certament, les campades a la plaça de Catalunya o a la Puerta del Sol tenen poc a veure amb les revoltes àrabs, però comparteixen un fons de ràbia i de dignitat 
perduda que les aproxima. També comparteixen el missatger i el fòrum de debat: les xarxes socials’. Creu que els programes polítics són ‘cada vegada més buits 
de contingut. Així serà difícil respondre a les peticions dels acampats i d’una gran part d’una població atemorida i empobrida per la crisi econòmica i 
desconfiada davant del creixent autisme que emana dels partits polítics’. Completament a favor del moviment. 
-La resta de la pàgina es dedica a un article d’opinió (Gordillo) que exposa que ‘les següents generacions no podran gaudir de l’estat del benestar que nosaltres i 
els nostres pares han pogut construir’ i que defineix el moviment com ‘Un comportament molt complex, antipolític en les formes però molt polític en el fons. 
Demanen democràcia de veritat i que els polítics com a classe fotin el camp. Em pregunto si les acampades pacífiques del maig del 2011 arreu de l’Estat tenen la 
força de la revolució del Maig del 68 francès. També em pregunto si hi ha política capaç de donar resposta a aquest estat que podríem batejar com l’estat del 
malestar’. UNA PÀGINA COMPLETAMENT A FAVOR DEL MOVIMENT. 
-Contraportada. Columna d’opinió. Parla de que l’acampada està formada per persones molt diverses però el defineix com a ‘moviment de joves 
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compromesos’. ‘Jo avui aplaudeixo als joves que han dormit i dormiran a la plaça de Catalunya [..] de la mateixa manera que aplaudeixo als joves que diumenge 
aniran a les llistes de partits i coalicions a les municipals. [...] M’agraden els i les joves que volen transformar  allò que no els agrada, des de la raó. I els que avui 
han dormit i dormiran al ras en tenen unes quantes, de raons. O potser tota la raó’.  
20/05/2011 Sí Editorial, 

Política,  
12 5 Junta electoral, fonts 

judicials (que afirmen que 
l’òrgan de la junta està 
profundament dividit), 
Doctrina del Tribunal 
Constitucional, testimonis 
d’acampats, fonts de 
l’anàlisi (Arcadi Oliveres, 
Anna Parés, Antoni 
Segura i Xavier Casals). 

Indignats, moviment 
social, acampades, 
protesta, esclat espontani 
antisistema, “indignats”, 
moviment Democràcia 
Real Ja!, revolució  

Alfred 
Bosch, 
Carles 
Ribera, A. 
Serrano/M. 
Oliva, Maria 
Altimira, 
Montse 
Oliva, Marc 
Bataller, 
Anna 
Ballbona, 
Xavi 
Aguilar,  

Columna 
d’opinió, 
Editorial, 
Article 
d’opinió, 
Notícia (3), 
Breu (3), 
Anàlisi (2), 
Entrevista,  

-Columna de la pàgina 2 que fa una caricatura de l’indignat. ‘Doncs mira, indignat, no et conec del tot, però m’hi jugaria la pell que no tens ningú al darrera. 
Més enllà dels grups alternatius que ara comencen a entrar-hi, jo diria que això ha començat com les consultes sobre la independència o com les manifestacions 
de les ciutats àrabs. Amb un grapat de gent fent tweets. I això és el que més desconcerta el poder, o els partits polítics en general; que la gen corrent faci coses al 
marge d’ells’.  
-La frase del dia de Jordi Pujol: PÀG 3. I després d’indignar-se, què? No podem quedar-nos amb la pura indignació’. 
-Editorial . ‘No es tracta únicament de concentracions de joves antisistema. Aquesta és una visió reduccionista que només serveix per allunyar el focus del 
problema. [...]  Les imatges, que han donat la volta al món, han permès veure entre els assistents als actes desocupats, estudiants, també famílies amb nens. 
Tampoc es tracta d’una revolta social provocada per la situació límit dels que pateixen més les conseqüències de la crisi econòmica. Una revolta social hauria 
anat acompanyada d’accions dràstiques, res a veure amb el caràcter estrictament pacífic dels que han sortit al carrer’. Però es creu que les demandes del 
moviment no estan massa ben estructurades i que es demanen ‘aspectes tan xocants com l’abolició de la llei antitabac’. IGUAL QUE AL PUNT, MÉS BREU 
-Article d’opinió. ‘És comprensible l’estat d’indignació en unes acampades carregades de raó.  Dit això, com passa amb totes les protestes que són esclats d’ira 
sense projecte polític coherent o propostes contradictòries, aquesta moguda acabarà passant al record de les heroïcitats inútils i deixant l’únic rastre perdurable 
d’una colla d’eslògans tan originals i aguts com perfectament innocus’. Creu que és el mateix sistema de partits el que ens ha de treure de la crisi. ‘La 
democràcia real, ens agradi més o menys, és a les urnes del diumenge’. 
-Política. Notícia. PÀG 4. S’exposa la decisió de la junta electoral de prohibir les ‘concentracions i reunions’ en el dia de la reflexió i també el 22-M. Es parla de 
que la junta està profundament dividida. Analitza a fons la decisió. Es parla de que les concentracions ‘perfilen les seves propostes’ i que ‘les concentracions van 
batre rècord de congregació’. Deixa la incògnita final de que ‘caldrà veure si finalment les forces de seguretat desallotgen els concentrats’. IGUAL QUE AL 
PUNT 
-Notícia. PÀG 5 Explica la organització de la plaça. ‘L’organització està cada cop més ben greixada’. Afirma que el moviment té clar el que no vol però no té 
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gens clar el que vol. ‘El moviment és molt heterogeni i també atrau molts esporàdics, alguns amants de la tertúlia que aprofiten l’aforament de l’auditori per fer-
la petar sobre qualsevol matèria, per més marciana que sigui’. Deixa clar que el moviment es molt mantenir, a no ser que es desallotgi. 
-Notícia. PÀG 6. Segueix el mateix esquema que l’anterior però centrant-se en l’acampada de Madrid. IGUAL QUE AL PUNT 
-A peu de pàgina  es dediquen tres breus a explicar que les acampades s’escampen arreu del territori i el ressò que està tenint internacionalment. IGUAL QUE 
AL PUNT 
-PÀG 7. Anàlisi. ‘Té futur el moviment?. ‘Ningú pot pronosticar com acabaran les acampades, però alguns sociòlegs i politòlegs consideren que les protestes 
continuaran perquè la crisi és molt profunda’. S’usa el testimoni d’Arcadi Oliveres (economista i president de Justícia i Pau), Anna Parés (degana del Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya), Antoni Segura (catedràtic d’història contemporània de la UB) i Xavier Casals (professor d’història contemporània de la 
UAB). S’arriba a la conclusió que el moviment pot contribuir a certs canvis polítics. IGUAL QUE AL PUNT 
-A l’entrevista (que se’n fa una diària a candidats a l’alcaldia de diversos municipis) que es fa a Jordi Hereu, es tracta l’acampada a plaça Catalunya. Hereu 
demana als acampats que participin en les eleccions i afirma que entén la indignació. IGUAL QUE AL PUNT 
-Anàlisi. S’enumeren les  diverses plataformes a partir de les quals es poden seguir les acampades PÀG 12. IGUAL QUE AL PUNT 
21/05/2011 Sí Editorial, 

Política, 
Diàleg 

14 6 Junta Electoral, voluntat 
del govern català i 
espanyol (no desallotjar 
les places sempre i quant 
les protestes siguin 
pacífiques), resoluncio de 
la JEC, Francesc Homs 
(portaveu del govern), 
Tribunal Suprem, Tribunal 
Constitucional, testimonis 
d’acampats, Rubalcaba, 
Rajoy, Dolores de 
Cospedal, Zapatero, 
Esperanza Aguirre, 
Twitter. Pau Canaleta.  

Manifestació, acampada, 
moviment, acampades de 
la indignació, indignats, 
moviment de protesta, 
bivac ciutadà, elèctric 
moviment, 
#CatalanRevolution, 
#15M, Moviment del 15-
M, #acampadabcn,  

Manuel 
Cuyàs, Xevi 
Xirgo, O.A. 
Etxearte/A.S
errano, 
Maria 
Altimira, 
M.B. Montse 
Oliva, Sergi 
Picazo, 
David 
Portabella, 
David 
Fernàndez 
(Vilaweb) 

Article 
d’opinió (4), 
Editorial,  
Notícia (3), 
Crònica (2), 
Breus (3), 
Columna  

-Article d’opinió (Cuyàs) PÀG 2. Creu que no és just que la Junta Electoral prohibeixi les acampades. ‘N’hi ha per indignar-se’. Es mostra en desacord amb el 
tractament que en fan els mitjans. ‘Alguns comentaristes mimen els manifestants perquè no els passi com al Maig del 68, que no es van adonar de la importància 
del moviment fins que no en van veure les conseqüències. D’altres, com llavors, el tracten de fills de papà o de pollosos que no saben res. N’hi ha per indignar-
se’. IGUAL QUE AL PUNT 
-PÀG 3. La frase del dia. Esperanza Aguirre: “Estic per convocar un campament a Ferraz amb militants del PP fins que ZP marxi”.  
-Editorial Afirma que les acampades dels indignats han començat a donar fruits perquè han posat en evidència la Junta Electoral i perquè han reactivat el debat 
al voltant de la necessitat de la jornada de reflexió. Es veu el moviment, doncs, com a positiu. S’afirma que ‘Resulta difícil que els polítics puguin prendre 
alguna nota d’un moviment que les engega directament a dida, extreure’n alguna lliçó vàlida, però la seva obligació és, almenys, intentar-ho’. Creuen que no es 
duran a terme càrregues policials. IGUAL QUE AL PUNT 
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-Article d’opinió. En contra. ‘Em sap greu dur la contrària, però em resisteixo a aplaudir alegrement el moviment aquest d’indignats que ens té ocupats des de fa 
dies’. Creu que els motius pels quals es manifesten són certs, ‘però que coincideixi en això no vol dir que estigui d’acord amb algunes reivindicacions.’ Creu que 
sí que vivim en una democràcia, no creu que els polítics hagin de cobrar un salari mínim i no creu que s’hagi de modificar el sistema electoral.  
-Política PÀG 4. Notícia. Exposa el que ha decidit el govern català i espanyol –de no desallotjar les places sempre i quan les protestes siguin pacífiques- degut a 
‘les simpaties que ha recollir el moviment. I la convicció que podria tenir repercussions sobre els manifestants i sobre els resultats del 22-M’. IGUAL QUE AL 
PUNT 
-Crònica. PÀG 5. Afirma que la plaça Catalunya no és la plaça Tahir ‘malgrat que el moviment hagi batejat un dels punts de trobada del campament amb el nom 
d’aquest indret’. El denomina ‘bivac ciutadà’. Parla de les consignes a les que s’han arribat en el cas de que es produeixi un desallotjament (si hi ha intervenció 
policial, resistència passiva). ‘Però si una sola cosa comparteixen les places de Tahir i Catalunya és la d’haver esdevingut en l’escenari on la voluntat social va 
prendre i pren forma’. Parla de l’organització i heterogeneïtat del moviment.  IGUAL QUE AL PUNT, UNA MICA MÉS LLARG PERQUÈ NO HI HA 
COLUMNA 
-Notícia. ‘Pretenen estendre l’acampada als barris’.  Es parla de la intenció del moviment d’estendre les protestes a tots els barris. També es fa referència al fet 
de que les acampades hagin provocat la suspensió de mítings i al ressò internacional que estan tenint. IGUAL QUE AL PUNT 
-Crònica. PÀG 6. El mateix que a la pàgina 5 però de la Puerta del Sol. IGUAL QUE AL PUNT 
-Article d’opinió. ‘Cinc mentides sobre la #CatalanRevolution’. Exposa que: ‘1.És fals que siguin apolítics. Són “apartidistes” i critiquen els sindicats 
majoritaris, però això no vol dir ni que no votin.’ [...] 2.És fals que no tinguin ideologia. Tot i que algun “portaveu” va dir que eren transversals –ni dretes ni 
esquerres- la seva pràctica diària els ha conduït cap al pacifisme, l’ecologisme o el feminisme. [...] 3.És fals que no estiguin organitzats. Després d’un llarg 
periple de protestes a internet, va sorgir la manifestació del 15-M convocada pel difús Democràcia Real Ja. Ara es desmarquen dels orígens i d’autoorganitzen en 
comissions. 4. És fals que només siguin joves ni-ni [...] 5.Revolució o reformisme? La seva declaració afirma que tenen “vocació de canvi” (no de revolució) i 
que se senten “trepitjats per l’economia capitalista” (no que hi estiguin en contra). Els propers dies definiran les demandes. Text a favor del moviment. IGUAL 
QUE AL PUNT 
-PÀG 7. Notícia que analitza les reaccions de PSOE i PP enfront el moviment. ‘Zapatero assegura que el control policial serà “intel·ligent”. El PP atia la 
desocupació del carrer i tem el protagonisme de Rubaclaba. Aguirre anima als militants del PP a manifestar-se a Ferraz’. IGUAL QUE AL PUNT 
-3 breus. Seguidors del compte de ‘Democraciarealya’ al Twitter, Els coloms de plaça Catalunya ‘desallotjats’ i les protestes dels crítics amb els polítics a la UE 
(amb concentracions davant les ambaixades). IGUAL QUE AL PUNT 
-Article d’opinió. Campanyaxarxes. Parla de la pèrdua de visibilitat mediàtica i internauta a causa del moviment. Conclou amb una declaració del politòleg Pau 
Canaleta: ‘el #15M farà augmentar la participació i qui s’equivoqui ho pagarà: una sortida de to o una decisió policial, pot fer decantar la balança’. IGUAL QUE 
AL PUNT 
-PÀG 14 Columna. ‘Recull de premsa’ fet per David Fernàndez (Vilaweb). Està en contra de que les acampades esdevinguin il·legals i creu que és inviable 
pensar que en una setmana es pugui oferir una alternativa viable i programes consolidats. Que s’està posant massa pressió al moviment. IGUAL QUE AL PUNT 
-Diàleg. Article d’opinió a peu de pàgina que es mostra a favor dels indignats. ‘Em sento més representat per les persones que s’han manifestat a plaça 
Catalunya que pels líders que no sé de què parlen. Més a prop de les tendes de campanya que de la campanya electoral’.  Creu que les llistes obertes seria una 
bona solució.  
22/05/2011 Sí Editorial, 

Política, 
Diàleg, 

7 4 i mitja Hessel, Ministeri 
d’Interior (que considera 
que el fenomen va tocar 

Protestes, protesta 
popular, moviment de 
protesta,  

Lluís 
Martínez, 
Josep 

Columna 
d’opinió, 
Editorial, 
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sostre), Junta Electoral, 
propostes del moviment, 

Martinoy, 
Vicent 
Sanchis, A. 
Serrano / P. 
Masó, Sergi 
Picazo, 
Francesc 
Sanuy,  

Breu 
d’opinió, 
Article 
d’opinió (2), 
Notícia (2)  

Es dóna més importància a la portada a les eleccions que al moviment. 
-PÀG 2 Columna d’opinió (Martínez). A favor dels joves que es manifestes. Fa contextualització del que està passant als joves, l’incertesa del seu futur i el fet 
de que per primer cop en moltes generacions la gent jove veu que el seu nivell de vida serà inferior al dels seus pares. 
-Editorial. S’afirma que no és del tot cert que els candidats estiguin lligats de peus i mans i que la democràcia estigui devaluada. Es mostra a favor dels polítics i 
afirma que ‘els ciutadans hi sortim guanyant , perquè els candidats s’han vist obligats a filar més prim i a aplicar més dosis d’imaginació i empenta a l’hora de 
dissenyar el futur dels seus municipis’. Tot i això, s’afirma que ‘cal redreçar el rumb per recuperar la il·lusió col·lectiva en la sortida del pou de la crisi’. La idea 
general que es dóna és que s’ha d’anar a votar. No es mostra a favor del moviment. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu d’opinió (Martinoy). La defineix com una protesta popular però d’“indignats”. Creu que el sorgiment del moviment ‘és lògic i ple de raó. [...] El que és rar 
és que siguin tan pocs, i el més indignant és que els polítics se n’aprofitin. No hi han entès res. Res de res.’  A favor del moviment.  
-Article d’opinió (Sanchis). Parla de la benedicció que ha fet Hessel (el qual el defineix com a ‘referent teòric dels “indignats”) de les protestes. Exposa les seves 
declaracions i dóna suport a l’argument de Hessel de que ‘cal que hi hagi algú o alguns que dirigeixin’. ‘Decidir  quins dirigents justos, savis i honestos han de 
governar els nostres ajuntaments. I el gran problema és que no n’hi han gaires’. No es mostra en contra del moviment però creu que ‘els grans canvis, les gran 
idees, no poden ser desbrossats per l’assemblea de l’àgora’.  
-Política PÀG 4. Notícia. S’afirma que les protestes multitudinàries han obert una doble incògnita: si CiU serà capaç de trencar l’hegemonia municipal que el 
PSC ha mantingut des dels primers comicis locals del 1979 i quins seran els efectes de la revolta dels “indignats”’. Es dóna igual d’importància als dos temes. Es 
parla de les acampades amb un ‘ambient festiu però reivindicatiu’. S’afirma que ‘El Ministeri d’Interior considera que el fenomen va tocar sostre la nit del 
divendres [...] L’objectiu, però, dels participants en la protesta és continuar fent acampades més enllà de la jornada electoral d’avui’. S’afirma que es podrà 
mesurar la indignació amb la quantitat de vots en blanc que s’emetin. A partir d’aquí se centra en qüestions polítiques i de resultats electorals. IGUAL QUE AL 
PUNT 
-Notícia. PÀG 6. Afirma que la ‘Catalan Revolution va definint els objectius i els camí a seguir’. Enumera les peticions. S’afirma que l’acampada durarà fins la 
setmana vinent i que s’ha convocat una manifestació pel 15 de Juny fins al Parlament. Parla de que hi ha ‘queixa i proposta’. Es mostra a favor del moviment. 
IGUAL QUE AL PUNT 
-Diàleg. Article d’opinió (Sanuy). PÀG 28. Fa una comparació amb diversos moviments a nivell mundial que s’han produït. ‘Érem molts els qui ens 
preguntàvem com era possible que no es produís un moviment de protesta contra un sistema tant injust i contra una gestió de la crisi econòmica a favor dels 
privilegiats, dels culpables impunes de les desgràcies que estan destruint la cohesió del teixit social del país’. Analitza què ha provocat les protestes i deixa clar 
que no ha estat idea de cap sindicat ni partit polític. És crític amb els propòsits dels moviments, ja que creu que ‘tan sols reclamen fumar als bars, un salari 
màxim i la derogació d’un parell de lleis’. Critica la poca articulació de la queixa del moviment. ‘Ja no tenim Cuba ni les Filipines, però hem perdut una cosa 
molt més important: la confiança del poble sobirà en un sistema de govern ineficaç, ruïnós, inepte, perniciós, incompetent, injust i tan servil amb els rics com 
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cruel amb els pobres’. A favor del moviment però crític amb la seva organització i molt crític amb el govern. 
 23/05/2011 No Política, 

Diàleg, 
Contra 

4 1 i 2/3 Twitter, testimonis 
d’acampats 

Protesta, acampats, 
“indignats” 

Pep Riera, 
Xavi 
Aguilar, 
Sònia Pau 

Article 
d’opinió, 
Peça 
informativa 
Breu, Contra 

-PÀG 2. Article d’opinió (Riera). ‘Però passa que quan es lluita contra conceptes abstractes, per molt que els problemes de cadascú siguin molt concrets, les 
propostes també són ambigües’. Accepta que hi ha un problema però creu que la solució ha d’estar dins d’aquest mateix sistema. No es mostra en contra del 
moviment, però creu que aquests no s’haurien de posicionar en contra del sistema.  
-Política Peça informativa ‘Amb la jornada de reflexió, primer, i amb la de votació, després, els candidats i els partits van disminuir notablement l’activitat, com 
si patissin els efectes d’una festa de dues setmanes. Així, remenant per Twitter, un s’adonava que només un parell d’acampades mantenien encesa la flama’. 
Exposa que l’acampada de Tarragona no parava de demanar coses, ‘com si en comptes d’arreglar el món es volguessin muntar un pis’. Irònic. A partir d’aquí 
tracta altres temes més centrat en el resultat de les eleccions. IGUAL QUE AL PUNT 
-Diàleg. Breu del lector a favor del moviment.  
-Contraportada. (Pau). S’explica la “botació” alternativa que es va fer a la plaça de Catalunya. S’exposa d’una manera molt positiva. A favor dels “indignats”. 
S’informa que s’ha decidit allargar la protesta com a mínim fins diumenge. 
24/05/2011 No Diàleg 1 1/3 - moviment Democràcia 

Real Ja!, moviment dels 
“indignats”, acampades, 
assemblees,  

Ramon 
Rovira 

Article 
d’opinió 

-Diàleg. Article d’opinió (Rovira).  Compara les assemblees de moviments dels “indignats” que es fan a diverses poblacions d’Espanya amb debats polítics que 
es feien anys enrere ‘perquè era l’únic espai on es podien canalitzar els debats polítics i socials enmig del desert de llibertats que imposaven la dictadura i els 
seus hereus.’ Exposa que el context polític actual no té res a veure però el nivell d’indignació ‘és tan gran o més’. Creu que seria ‘un error i una covardia’ acabar 
amb les acampades i les assemblees. Acaba afirmant que la indignació s’ha d’estendre més enllà de les acampades. A favor del moviment.  
25/05/2011 Sí Diàleg, 

Societat 
8 3 Jordi Hereu (encara 

alcalde de Barcelona), 
conselleria d’Interior (la 
disputa que han tingut 
sobre la ubicació de la 
pantalla per veure el 
barça) Javier Cottet 
(president de 
Barnacentre), directora 
d’un establiment del 
Triangle, Confederació 
Empresarial de Madrid, 

Acampats “indignats”, 
manifestacions, protestes 

Jordi Palmer, 
Rafael de 
Ribot, 
Redacció, 
Jordi 
Panyella,  

Breu 
d’opinió (4), 
Article 
d’opinió, 
Notícia (3) 
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Cambra de Comerç 

-PÀG 3. Breu d’opinió (Palmer). Analitza una de les demandes que fan els acampats “indignats”: la reforma de la llei electoral insistint en un aspecte concret, la 
instauració de la circumscripció única. Deixa clar que els acampats són curts de mires perquè amb aquesta mesura s’aconseguiria just el contrari del que 
demanen.  
-Diàleg PÀG 29. Article d’opinió (Ribot). ‘Són manifestacions del necessari afany d’evolució cap a una mena d’objectiu que hauria de ser comú, però que 
encara s’ha de definir’. Creu que ‘el millor de les protestes dels ‘indignats’ és que han remogut les consciències crítiques i han despertat l’inconformisme’. Creu 
que es demanen canvis ràpids però que els canvis que es demanen no poden ser en cap cas ràpids, i que això és incongruent. Està d’acord amb la protesta i creu 
que s’han de redreçar els problemes de fons. 
-3 breus, dos a favor i un en contra dels indignats.  
-Societat. PÀG. 32Notícia (redacció) titulada: Els “indignats” guanyen. S’exposa el fet que la presència de la protesta obliga a moure fins l’Arc de Triomf i el 
passeig Lluís Companys el dispositiu per a que els aficionats del Barça puguin veure la final de la Champions. S’exposa la proposta dels acampats de crear una 
cadena humana perquè no hi hagi aldarulls. També s’expliquen les protestes dels “indignats” a Tarragona que es van dur a terme el dia anterior. IGUAL QUE 
AL PUNT 
-Notícia (Panyella) PÀG. 36  S’exposa que ‘la protesta dels “indignats” a la plaça Catalunya no està tenint cap repercussió en el volum de vendes de les botigues 
i centres comercials de la zona, tot i que preocupa que la protesta s’allargui, es radicalitzi i això comporti un empitjorament de la imatge de la ciutat i, en 
conseqüència, un descens de vendes’. La notícia conclou amb una contraposició d’una declaració ‘d’una directora –que ha volgut mantenir-se en l’anonimat- 
d’un establiment del Triangle de plaça de Catalunya, que assegura haver perdut un volum de vendes important’. IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia (Redacció). S’exposa que els empresaris madrilenys volen una solució policial. Es demana a Rubalcaba ‘que consideri la urgent necessitat de resoldre 
l’anòmala situació de l’acampada dels “indignats” que es fa a la Puerta del Sol. IGUAL QUE AL PUNT  
26/05/2011 No Vuits o 

Nous, El 
timbal, 
Diàleg, 
Societat 

5 2 i poc Experts (que han alertat 
les autoritats polítiques) 
Comandament dels 
Mossos d’Esquadra, 
acampats, serveis 
d’informació dels Mossos 
d’Esquadra. 

Indignats, acampats,  Manuel 
Cuyàs, Josep 
M. Flores 

Article 
d’opinió, 
breu 
d’opinió (3), 
Notícia 

-Vuits i NousPÀG 2. Article d’opinió (Cuyàs). Títol: L’oblit dels indignats. ‘Els indignats que encara mantenen campaments a la plaça Catalunya i alatres 
places d’alguns pobles i ciutats sempre surten per la televisió escombrant i fregant el terra com si fossin la gent més neta i polida del món, però la veritat és que 
els llocs d’acampada comencen a fer una mica de fàstic i pudor’. Creu que se’n haurien d’anar a casa. I conclou: ‘Dic que vagin a casa per motius d’higiene i no 
perquè s’escatin la indignació, però em sembla que se l’escataran’. IGUAL QUE AL PUNT  
-El timbal PÀG 3. Breu d’opinió (Flores)Creu que la simpatia que encara puguin despertar els acampats té data de caducitat. Creu que cada cop els motius de la 
seva indignació són més dispersos i que no en trauran res. Creu que els de Madrid tenen motius més ‘realistes’ com al circumscripció única, en canvi aquí es 
reclamen drets universals poc realistes.  
-Diàleg. PÀG 26. 2 Breus del lector, un a favor i l’altre en contra dels indignats.  
-Societat (Flores)Notícia PÀG. 30 Títol: L’acampada eleva el risc de desordres la nit de la final. S’afirma que els Mossos ‘no descartes un desallotjament forçós 
si hi ha aldarulls’. S’exposa que ambdues parts (Mossos i acampats) són conscients de que hi pot haver aldarulls ‘en cas que els aficionats del Barça amb ganes 
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de brega s’intentin barrejar o refugiar amb els acampats’.  S’exposa com a motiu de pes per a dur a terme un ‘desallotjament preventiu’. IGUAL QUE AL PUNT 
27/05/2011 No Diàleg, 

Societat 
3 1/2 Felip Puig (conseller 

d’Interior), Oriol Sebastià 
(acampat) 

“indignats”, acampada 
reivindicativa, 
manifestacions de 
ciutadans indignats 

Redacció Breus (2), 
Notícia,  

-Diàleg. 2 breus a favor del moviment.  
-Societat. Notícia (Redacció). PÀG 27. S’exposa que Felip Puig ha demanat als “indignats” que abandonin la protesta però s’exposa a través d’Oriol Sebastià 
que els “indignats” no es pensen moure. ‘La preocupació arriba per dues bandes: que les forces policials aprofitin l’excusa del Barça per desallotjar-los –opció 
que Puig ha descartat- o que els aldarulls provocats per radicals durant la celebració culer esquitxin la imatge dels concentrats’. Neutre. IGUAL QUE AL PUNT 
28/05/2011 Sí Vuits i 

Nous, 
Editorial, 
Diàleg, 
Societat 

11 6 Testimonis d’acampats, 
pancartes de la plaça, 
Felip Puig (conseller 
d’Interior), Guàrdia 
Urbana (xifres), Joan 
Ferran (PSC), Oriol 
Amorós (ERC), Enric 
Millo (PP), CCOO, UGT, 
el Consell de Juventut, el 
sindicat de USTEC, 
Càrites, el Sindicat de 
Periodistes 

“indignats”, #indignats, 
#acampadabcn, 
acampada, concentrats 

Manuel 
Cuyàs, 
Salvador 
Garcia-
Arbos, S.P./ 
R.G., A.G., 
Redacció (2) 

Article 
d’opinió, 
Editorial, 
Breu (3), 
Columna 
d’opinió, 
Notícia (4), 
Crònica,  

A la portada apareix una imatge molt dura dels mossos carregant contra els indignats. Mentre que al punt parla de dura càrrega, a l’Avui parlen de 
contundència. Al Punt parlen de desenes de ferits mentre que a la portada de l’Avui s’especifiquen 120 ferits. 
-Vuits i nous. Article d’opinió (Cuyàs) Parla del fracàs de ‘l’operació neteja aplicada als indignats’. Creu que el desallotjament no és tant per motius d’higiene 
sinó perquè es pugui celebrar la Champions. ‘En realitat és tot una mica infantil, que no vol dir que no tingui importància’. ‘Escrivint la història? Qui ho sap’. 
IGUAL QUE AL PUNT, diferent situació 
-Editorial. PÀG 3La totalitat de l’editorial. S’afirma que Puig afronta la primera crisi seriosa del seu departament. ‘De raons, no en faltaven per dur a terme una 
acció amb suport policial per garantir els principis bàsics de salubritat i higiene d’un espai públic ocupat, però el resultat final de l’acció ha estat contraproduent. 
Perquè davant la contundència policial un ampli sector de la ciutadania ha respost amb més suport als acampats’. Creu que s’haurà d’analitzar si els experts que 
van assessorar els Mossos van tenir en compte tots els paràmetres. Lloa l’autocrítica de Puig. ‘Va resistir estoicament l’allau de preguntes dels mitjans’. Afirma 
que els acampats s’haurien de protegir més i millor de la presència de grups minoritaris potencialment violents que sempre busquen brega. Conclou afirmant que 
els “indignats” són els que hauran de mantenir l’ordre aquesta nit. Creu que el desallotjament era necessari. IGUAL QUE AL PUNT 
-Diàleg Breu del lector en contra del moviment. 
-Columna (Garcia-Arbos) criticant la càrrega policial i exposant el debat que es va obrir a Twitter. Crític amb l’actuació policial.  
-Societat. Notícia. PÀG 26 Notícia. (S.P./ R.G.) Es parla d’una ‘operació policial per “netejar” la plaça Catalunya ocupada des de fa catorze dies pels 
“indignats” va acabar amb 120 ferits. S’afirma que Felip Puig va assegurar que l’objectiu no era en cap moment desallotjar el campament, sinó netejar la plaça i 
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retirar-ne els objectes perillosos per reduir el risc d’enfrontaments violents. A vespre segons la Guàrdia Urbana més de 12.000 van anar a donar-los suport. 
‘Pancartes i crits defensen la resistència no violenta’. ‘L’assemblea va decidir que la concentració es manté fins demà. Sense descartar que, si hi ha forces, 
s’allargui’. IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia. PÀG 27 (A.G) Una segona notícia exposa les declaracions de Felip Puig. ‘Tot i expressar-se “raonablement content” de l’actuació “més que correcta de 
la policia”, Felip Puig va afirmar que ha encarregat un informe intern al cap de dispositiu [...]’. S’exposen incògnites: la contundència exercida pels mossos; la 
xifra de policies que van intervenir en una operació que es va allargar 6 hores, i l’hora triada per iniciar la neteja. S’afirma que el conseller es va mostrar molt 
crític amb bona part dels concentrats, els quals va assenyalar com a únics culpables de l’ús de la força per part de la policia. “Hem intentat dialogar, però no ha 
estat possible”. Es conclou afirmant que Puig descarta una nova actuació policial però que “tornaria a actuar igual”. IGUAL QUE AL PUNT 
-Crònica PÀG 28. (M. Altarmira, X. Miró) Explica la operació policial. Exposa el motiu oficial de l’operació però afirma que ‘La realitat, però, s’imposa. 
‘Entorn dels concentrats, un cordó policial els relega a la impotència’. S’exposa el primer focus de tensió: ‘Empentes, estrebades i estirades de cabells acaben per 
esbandir el focus de resistència’. Més endavant, ‘la disposició dels agents i les escopetes dels antiavalots fan preveure una càrrega i els concentrats increpen els 
agents perquè cap té visible el número de placa que l’identifiqui. Amb trets a l’aire, carregant amb les porres, colpejant i empenyent gent i placant-ne a terra, els 
Mossos deixen lliure i acordonada la ronda fins que els camions bloquejats marxen’. ‘Els ferits es converteixen en una realitat palpable’. Exposa els intents de 
diàleg sense fruits. ‘Un quart d’hora després, una  càrrega breu per fer retrocedir els manifestants que volen entrar fa preveure un mal final. A dins, els agents 
intenten trencar la cadena que han format els concentrats, asseguts i agafats de les mans. Hi ha crits, empentes i també cops de porra per desentortolligar la xarxa 
creada pels “indignats”, alguns dels quals llancen ampolles als agents’. Es mostra més a favor dels indignats però és bastant neutral i no utilitza objectius 
contundents contra els Mossos. IGUAL QUE AL PUNT 
-A la part dreta de la PÀG 29 una columna de tweets d’acampats crítics amb els Mossos. IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia (Redacció)PÀG 30 en la que s’explica la “neteja” de l’acampada de Lleida. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu en el que s’exposa el suport incondicional que han anunciat els acampats de Madrid cap a la resta d’acampades del país.  
-Notícia (Redacció) S’exposa que el PSC creu que l’actuació de Felip Puig és una extralimitació i que s’hauria d’haver optat per la via pacífica i el diàleg amb 
els acampats. S’exposa que ERC i el PP van ser més prudents i van reaccionar demanant explicacions al conseller. CCOO, UGT, el Consell de Juventut, el 
sindicat de USTEC, Càrites o el Sindicat de Periodistes també van criticar l’actuació. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu en el que s’exposa la indignació dels botiguers de la zona propera a l’acampada de Barcelona.  
29/05/2011 No Diàleg, 

Societat, 
Comunicaci
ó 

7 3 Decisions de l’assemblea, 
testimonis d’acampats, 
Manel Prat (director de la 
policia) 

Indignats, moviment 15-
M, “indignats”, revoltats, 

Jordi Font, 
Lluís 
Muntada, L. 
N./A.P., 
Redacció, 
Raül Garcia 
Aranzueque 
Toni Vall  

Article 
d’opinió, 
Breu (3), 
Notícia, 
Crònica, 
Columna 
d’opinió 

Tota la portada es dedica a la victòria del Barça. 
-Diàleg (Font) PÀG 27. a l’article s’analitza el resultat de les eleccions (la majoria conservadora) i l’últim paràgraf es dedica als indignats. A favor. ‘Davant d’un 
sistema obscur i depredador, amb unes polítiques d’esquerra que no toquen vores, sorgeix la millor cara de l’espècie humana: la rebel·lia contra la injustícia; 
l’exigència ètica, a voltes ingènua, però sempre imprescindible; la deliberació pública, l’àgora primigènia; el compromís col·lectiu, nou de trinca’.  
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-Dos breus del lector en contra del moviment (un d’ells explicant que el moviment ha estat monopolitzat per l’esquerra).  
-Societat. PÀG 32. Notícia. (L. N./A.P.) S’exposa que una majoria aclaparadora va decidir no dissoldre l’acampada davant la final de la copa d’Europa. ‘Tot i 
guanyar l’opció de mantenir l’acampada, els “indignats” van retirar objectes perillosos, com ara ganivets. [...]’ S’exposen les mesures que han adoptat. S’explica 
que avui es tornarà a votar si es manté l’acampada i a Girona també mantenen l’acampada. La notícia conclou explicant que l’únic ferit greu dels fets de 
divendres havia rebut l’alta voluntària. IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia (redacció) a peu de pàgina que exposa que Felip Puig acusa als mitjans de comunicació de posar en dubte la feina dels Mossos d’Esquadra. També 
exposa les crítiques que rep Puig de l’àmbit polític i la seva rebuda per part de manifestants demanant la seva dimissió en un acte a Valls. IGUAL QUE AL 
PUNT 
-Breu en el que s’exposa que l’únic detingut de Barcelona es nega a declarar.  
-Crònica. (Garcia i Aranzueque) PÀG 33. S’exposa la neteja que han dut a terme els “indignats” i exposa que el dissabte a la tarda moltes famílies amb nens s’hi 
van acostar per a donar-hi el seu suport. Exposa les noves mesures de seguretat que han hagut d’adoptar (com desfer-se de les bombones) i acaba exposant la 
petició de dimissió de Felip Puig per part dels acampats (els quals havien habilitat un taulell per a que tothom qui volgués firmés). IGUAL QUE AL PUNT 
-Comunicació. (Vall) PÀG 55 Esta a favor dels indignats amb alguns matisos però critica la crítica dels indignats cap a la ‘desinformació’ dels mitjans de 
comunicació. I conclou: ‘si us voleu desentendre, si tant descontents n’esteu, us recomano que deixeu d’enviar-los entre cinc i deu comunicats diaris. Si som el 
vostre enemic, no ens doneu ni aigua.’ 
30/05/2011 Sí A les tres, el 

Timbal, 
Diàleg, 
Societat 

8 4 Decisions de l’assemblea, 
testimonis d’acampats, 
Manel Prat (director de la 
policia). 

“indignats”, quitxalla,  Carles 
Ribera, 
Jaume Vidal, 
Bernat 
Dedéu, Jordi 
Cabré, 
Boada& 
Palmer, Raül 
Garcia 
Aranzueque 
Laura 
NIcolás 

Article 
d’opinió (3), 
Breu 
d’opinió, 
Columna 
d’opinió, 
Notícia (2), 
Bitllet 

-A les tres. PÀG. 3 (Ribera). Exposa que en les dues últimes setmanes Catalunya ha viscut fets intensos, un dels quals són les acampades (el defineix com l’estat 
d’indignació d’una part de la ciutadania). Creu que la indignació s’ha de canalitzar de manera més assenyada. ‘Francament, ara mateix Catalunya pot progressar 
molt més si les imatges que mostra al món són de futbol al camp i no d’acampats. Generar confiança és més important que evidenciar malestar. La indignació 
creativa no acampa: es mou’. En contra de les acampades.  
-El Timbal. (Vidal) Breu d’opinió. Exposa les dues visions de la societat envers els “indignats” (una colla de trinxeraires o amb comprensió). Creu que tothom 
hauria d’analitzar el seu paper en la crisi que s’està vivint.  
-Diàleg (Dedéu) Article d’opinió ‘Indignar-se per canviar un sistema polític és tan ingenu com pensar que podràs sostenir un matrimoni amb la sola ajuda de 
l’amor o escriure un bon llibre per inspiració divina’. Els adjectiva com a quitxalla. Critica l’acció governamental de desallotjar la plaça i conclou ‘Però no cal 
passar gaire més ànsia: els petitets necessitaran euros ben aviat, i tornaran a casa a demanar xavalla als papis com uns cadellets plens de bons sentiments’.  
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-Article d’opinió (Cabré). PÀG 23Compara els “indignats” amb el moviment ocupa de fa 15 anys. “aleshores ja es gestava el que vivim ara, tot i que ara ho 
veiem molt més accentuat; i es tracta d’una crisi social que encara estem a temps d’evitar.” A favor del moviment,  exposa les raons del moviment i les possibles 
sortides d’aquest. Conclou que s’ha de prendre seriosament la crisi social que patim.  
-Columna d’opinió (Boada&Palmer). Afirma que s’hauria d’anar posant data de caducitat al moviment dels indignats. ‘Tot plegat ja no pot donar més de si, 
comença a fer massa calor i val més pensar com ens refrescarem abans de que torni el fred’.  
-Societat. Notícia (Aranzueque) PÀG 24 S’exposa l’èxit de la celebració de la victòria del Barça sense cap incident. S’exposa la decisió dels acampats d’ajornar 
fins demà la continuïtat de l’acampada i deixar ‘un dia de reflexió per a valorar els riscos d’allargar més del compte la mobilització que, com a molt, podria durar 
una setmana més’. ‘Però tot i el moment dolç que està vivint el moviment, hi ha sectors que s’estan plantejant redissenyar l’estructura organitzativa de la protesta 
de Barcelona per fer-la més eficient, en coordinació amb les assemblees dels barris de Barcelona i d’altres localitats de Catalunya’. S’usen testimonis de ‘gent 
gran’ que considera indignant l’ocupació de l’espai públic. S’exposa que ‘els “indignats” busquen la simpatia  popular’ però que no està gens clar el futur de 
l’acampada. És més aviat crític amb el moviment. IGUAL QUE AL PUNT 
-Bitllet que exposa que a Madrid es manté l’acampada.  IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia. PÀG 25 (Laura Nicolás). Exposa que no hi va haver ‘batalla campal en la celebració blaugrana’. Explica la ‘operació quirúrgica puntual i concreta’ que 
van dur a terme els mossos a través de les declaracions de Manel Prat (director de la policia). ‘Va haver-hi atacs al cordó policial, però ni contenidors cremats ni 
danys als comerços’. IGUAL QUE AL PUNT 
31/05/2011 Si Diàleg, 

Societat, 
Comunicaci
ó 

14 3 Intendent dels Mossos, 
experts que assessoren els 
Mossos 

Acampats, indignats 
(opinió), Revolució  dels 
“indignats”, espontanis, 
bongos, moviment del 
15-M 

Ferran Sáez 
Mateu, Josep 
M. Flores, 
Toni Vall,  

Article 
d’opinió, 
Breu (10), 
Notícia, 
Bitllet, 
Columna 
d’opinió 

La portada es refereix a la descoordinació entre Mossos i Urbana, que va dificultar l’operació de divendres. (El Punt parla d’afeblir).  
-Diàleg (Sáez Mateu) Critica que a plaça Catalunya s’utilitzi tant el català. Creu que si l’objectiu és difondre les propostes el més lògic seria que ho fessin amb 
anglès. Creu que el moviment és legítim i té la seva raó de ser, però que se l’estan intentant apoderar un determinat sector de la societat.  
-Breus (7) del lector. 4 breus a favor i 3 en contra dels “indignats”. 
-Societat. (Josep M. Flores) PÀG 24. Notícia on s’exposa que la descoordinació entre Mossos i Urbana va afeblir el dispositiu de divendres. S’exposa com a 
motiu principal del fracàs la caiguda del mur de contenció que va permetre entrar massivament persones a la plaça. ‘es va obligar l’evacuació immediata a tots 
els agents perquè davant de tanta gent ja no podien garantir ni l’ordre públic ni la seva pròpia integritat física. De fet, un escamot de la brigada mòbil dels 
Mossos va haver d’abandonar la plaça disparant salves amb l’escopeta per protegir-se dels manifestants’. Es lloa l’actuació dels Mossos que afirma que un dels 
escamots estava completament quiet perquè no volien actuar i que quan van decidir fer-ho ‘la situació ja estava desbordada’. IGUAL QUE AL PUNT 
-Bitllet on s’exposa que en senyal de solidaritat amb el moviment 15-M gairebé un miler de persones es van reunir davant del consolat a França. IGUAL QUE 
AL PUNT 
-PÀG 25. Tres breus a peu de pàgina. Un exposa que el material incaut pels Mossos de l’acampada està apilat al Sot del Migdia, un altre que Democràcia Real Ja 
no serà cap partit polític i un últim que exposa que la parada de metro de la plaça de Catalunya ha estat rebatejada com a “indignació col·lectiva” pels 
“indignats”. IGUAL QUE AL PUNT 
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-Comunicació Columna d’opinió. (Vall) PÀG 47 Exposa que no esta d’acord amb les declaracions de Pilar Rahola respecta la “operació neteja” de plaça de 
Catalunya. Rahola considerava necessària el desallotjament mentre que Vall creu que també s’ha de tenir en compte els “cops de porra desmesurats que es 
clavaven a la gent.”  
1/06/2011 No Diàleg 1 2/3 - Indignats, moviment 

d’indignats,  
Eduard 
Resina i 
Bertran 

Article 
d’opinió 

-Diàleg Article d’opinió (Resina). PÀG 21 Exposa que els que els lluitadors del segle passat “voldrien que els joves emulessin les seves gestes banals, que 
glorifiquessin la seva infructuosa lluita imitant-ne la imatge distorsionada que ells mateixos han construït”. A favor del moviment, creu que aquest no s’ha de 
modificar ni posar etiquetes a la seva indignació. “Que els indignes no posin nom a la vostra indignació”. 
2/06/2011 No El timbal, 

Diàleg, 
Societat 

5 1 i 2/3 Declaracions de Maria 
Assumpció Vilà (Síndica 
de Greuges de Barcelona), 
fonts policials, altres fonts.  

“indignats” , moviment 
de protesta, acampada 
 
indignats (opinió) 

Josep M. 
Flores, Saül 
Gordillo, S. 
Pau/C. 
Sabaté, S. G.  

Breu 
d’opinió (2), 
Notícia (2), 
Breu 

-El timbal (Flores) PÀG 2 Breu d’opinió. Creu que “la controvertida operació dels Mossos i la Guàrdia Urbana per netejar la plaça de Catalunya que divendres 
va acabar a garrotades amb els “indignats” ha contribuït a projectar una imatge irreal nostre país”. “Contundència desproporcionada i, en alguns casos, 
evitable”. Exposa que la operació es va preparar malament.  
-Diàleg PÀG 21 Article d’opinió (Gordillo). “Les xarxes socials d’internet són les culpables de la mobilització dels indignats”. “El món digital amenaça les 
regles analògiques”. Creu que les xarxes tenen efectes positius i negatius. No es posiciona vers el moviment, sinó que diu que polítics i periodistes han 
d’entendre el canvi de paradigma i no criminalitzar internet.  
-Breu d’opinió del lector en contra del moviment. PÀG 22  
-Societat.  Notícia PÀG 24 (Pau/Sabaté) S’exposa que els “indignats” de la plaça de Catalunya van decidir ahir en assemblea mantenir l’acampada de manera 
indefinida. Afirma que 2.000 persones van aplegar-se ahir a plaça de Catalunya i que també es va decidir que cada diumenge es debatrà sobre la continuïtat de 
l’acampada. S’exposa que els “indignats” creuen que és més important com s’abandonen les places que quan s’hauria de fer. S’informa a través de les 
declaracions de Maria Assumpció Vilà que s’ha obert una investigació per estudiar l’operació de neteja de la plaça. Neutral. IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia (S. G.) PÀG 25. S’informa que suposadament no s’hauria d’haver utilitzat la força en l’operació neteja perquè l’Ajuntament i el ministeri d’Interior 
havien tingut una reunió prèvia i així ho havien acordat (segons fonts policials). S’afirma que “caps antiavalots ja havien mostrat abans la seva disconformitat 
amb el dispositiu en considerar-lo “injustificat”, segons afirmen altres fonts”. Les fonts són difuses, es pretén mostrar la descoordinació entre els cossos 
implicats. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu on s’exposa que Puig compareixerà el proper dijous per a donar explicacions sobre l’operació de divendres i la possible aplicació de detencions 
preventives. IGUAL QUE AL PUNT 
3/06/2011 Sí Societat 1 1 Declaracions de 

”indignats”,  
“indignats, moviment, 
moviment assembleari,  

Raül Garcia 
Aranzueque 

Anàlisi 

Apareix en portada un resum de l’Anàlisi, la única peça que es dedica al moviment.  
-Societat Anàlisi (Garcia) PÀG 29 Exposa la incògnita de si el moviment es diluirà o aconseguirà canalitzar les seves demandes. Exposa la idea de que el 
moviment només té clar que no es vol convertir en un partit polític. Exposa la organització del moviment. “Però arribar a una estratègia comuna constarà Déu i 
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ajuda” per argumentar aquesta afirmació exposa la gran diversitat d’opinions que es presenten a les assemblees i la gran diversitat de missatges que guarneixen 
la plaça. “El risc dels indignats és que amb tanta disparitat d’opinions i d’estratègies, una cosa sovint tan efímera com el suport popular s’esvaeixi. Els propers 
dies podrien ser clau per comprovar-ho”. IGUAL QUE AL PUNT 
4/06/2011 No A les tres, 

Editorial, 
Diàleg  

5 2 - “indignats”, moviment de 
protesta,  
 
“indignats”, acampats, 
mobilització del 15-M 

Xevi Xirgo, 
Josep M. 
Pasqual, 
Josep Gifreu 

Article 
d’opinió (3), 
Editorial, 
Breu 
d’opinió 

-A les tres PÀG 3 Article d’opinió que dóna la seva opinió sobre el fet de posar càmeres als cascos dels Mossos. “Avui fa una setmana, el conseller ordenava 
en “no desallotjament” dels “indignats” de la plaça de Catalunya i s’acabava amb una batalla campal i un centenar de ferits”. Creu que si el conseller no fos en 
Puig “s’hauria muntat un sidral”. Creu que no haurien de fer falta les càmeres i que el fet de voler-les posar ja s’afirma que els Mossos tenen un problema de 
credibilitat.  
-Editorial Exposa les raons les quals els “indignats” han decidit mantenir l’acampada a plaça de Catalunya i considera que “l’argument de mantenir l’ocupació 
de la plaça de Catalunya per guanyar temps per consolidar la seva ideologia resta força i credibilitat a un moviment que ha aconseguit una àmplia simpatia 
social que es pot veure significativament minvada. I si això passa, el moviment haurà fracassat”. Es transmet la idea de que s’ha d’abandonar l’ocupació de 
l’espai públic. IGUAL QUE AL PUNT, PERÒ MÉS CURTA 
-Diàleg PÀG 21 Article d’opinió (Pasqual). En contra del moviment, considera ridícula la idea d’organitzar-se en una plaça ja que la humanitat ha tardat segles 
en organitzar la societat. Transmet la idea de que no es pot canviar la societat des d’una plaça.  
-Breu del lector a favor del moviment. PÀG 22 
-PÀG 23 Article d’opinió (Gifreu) Exposa la importància de les xarxes socials en la mobilització del 15-M i considera que un cop deixin la plaça el moviment 
continuarà perquè deixaran la plaça, però continuaran tenint les eines per a comunicar.  
5/06/2011 No L’endemà 

del dissabte, 
Economia, 
Diàleg, 
Societat 

5 1 i 1/2 Declaracions de Jaume 
Bosch (ICV-EUiA), 
declaracions de 
l’Associació Professional 
de l’Escala Superior de 
Mossos.  

 “indignats” , col·lectiu Mattheu 
Tree, Esteve 
Vilanova, 
Redacció 

Article 
d’opinió, 
Anàlisi, Breu 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-L’endemà del dissabte PÀG 2 (Tree) Exposa els fets que van succeir a Londres el 29 de desembre del 1983, molt més greus que els de Barcelona i en els 
quals la policia no va fer servir ni porres ni pilotes de goma. La contraposa amb els fets succeïts a la plaça Catalunya i posa exemples de coneguts seus que 
mantenien una actitud pacífica i els Mossos els van “estomacar”.  
-Economia Anàlisi (Vilanova) PÀG 25 Exposa els esforços que va costar a la seva generació aconseguir la democràcia. “I resulta que, en poc temps, uns 
indignats s’apoderen de les places d’aquest país, planten tendes de campanya on els ve bé, transformen en hort els jardins públics, tallen places i carrers, i 
impunement transgredeixen qualsevol normativa com la de sanitat, l’alimentària [...] I el més sorprenent és que reneguen d’aquesta democràcia que els deixa 
aquests espais d’indemnitat per abusar de la resta”. En contra del moviment. IGUAL QUE AL PUNT 
-Diàleg Breu del lector (4) 3 en contra, 1 a favor. 
-Societat Notícia (Redacció) PÀG 33 exposa que els “indignats” acorden acampar al Parlament el 14 de juny. Neutral IGUAL QUE AL PUNT 
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-Breu on s’exposen retrets que s’han produït entre IC-V i els Mossos IGUAL QUE AL PUNT 
6/06/2011 No Societat 2 2/3 - “indignats”, acampada Adrià Gala Notícia, 

Breu 
-Societat Notícia (Gala) PÀG 26 Titular: La divisió s’instal·la entre els “indignats” de Barcelona. S’exposa que ahir van votar i van decidir que deixarand e 
dormir a la plaça però no quin dia ho faran. També es dóna molta importància a l’aprovació del dret a l’autodeterminació. Es dóna molta importància a les 
discrepàncies internes del moviment i al fet de l’autodeterminació, tot i que s’especifica que ha estat una decisió molt criticada i que no hi havia un ampli 
consens. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu que exposa que s’ha abandonat l’acampada a Lleida IGUAL QUE AL PUNT 
7/06/2011 No - 0 0 - - - - 
8/06/2011 No El timbal, 

Diàleg, 
Societat 

8 2 i 1/4 - “indignats”, 
manifestants, acampats, 
acampada, moviment 
ciutadà 

Jordi Palmer, 
Josep M. 
Flores, 
Redacció 

Breu 
d’opinió (3), 
Notícia (2), 
Breu (3) 

-El timbal Breu d’opinió (Palmer). PÀG 3 Critica les mostres d’incivisme de plaça Catalunya “Si no fos que són megademòcrates, els titllaríem de vàndals.. ” 
Critica el fet que vulguin acampar al parc de la Ciutadella. EN CONTRA 
-Diàleg PÀG 22Breu del lector (2) a favor del moviment 
-Societat PÀG 24 Notícia (Flores) Les “altres” imatges. S’exposa que el conseller Puig intentarà demostrar al Parlament que l’actuació policial va ser 
proporcional a l’agressivitat d’alguns concentrats. Exposa la xifra d’agents que van participar, la d’agents ferits i la de manifestants ferits. S’afirma que Puig 
intentarà demostrar la “injustícia” dels mitjans de comunicació i que probablement ho farà amb l’ajuda de vídeos i imatges. Exposa la durada d’alguns vídeos 
on es pot veure com “indignats” ataquen antiavalots i s’exposa les diferents vies a partir de les quals els Mossos poden aconseguir imatges per a defensar-se. La 
notícia està il·lustrada amb imatges que mostren atacs a Mossos (tot i que no són imatges de massa gravetat). IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu on s’exposa que la resistència passiva és delicte. Es defensa l’actuació policial amb aquest argument (s’afirma que els Mossos no anaven amb la intenció 
d’actuar de manera violenta però que els “indignats” estaven cometent un delicte).  IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu on s’exposa que s’han de revisar els protocols de col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos degut a la falta de coordinació que es va manifestar durant 
el dispositiu policial. IGUAL QUE AL PUNT 
-Notícia (Redacció) PÀG 25 s’exposa que “els advocats alerten que la policia va vulnerar drets”. Un equip de lletrats de la comissió de defensa emet un informe 
sobre les càrregues i conviden a denunciar. ¼ en comparació al que s’exposen els atacs que van rebre els mossos. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu on s’exposa que la forta pluja del dia anterior va obligar a ajornar l’assemblea i s’afirma que a la última assemblea hi va haver gran disparitat d’opinions 
que “es pot interpretar com una esquerda del moviment ciutadà”. IGUAL QUE AL PUNT 
9/06/2011 Sí Editorial, 

Societat,  
3 1  Declaracions de Felip 

Puig,  
Acampats, “indignats”, 
moviment,  

Adrià Gala Editorial, 
Notícia, 
Breu 

-Editorial Felip Puig porta l’aigua al seu molí. Crític amb el conseller (no massa) ja que va canviar de discurs. Exposa la demanda de dimissió del conseller per 
part d’ICV i SI com una “sortida de to”. “Puig va saber portar l’aigua al seu molí fent una defensa sense condicions de l’actuació policial que va arrossegar la 
resta de partits a sumar-s’hi sense que renunciessin a la crítica per les decisions de caire polític que van desencadenar l’actuació policial”. No es fa cap 
referència a la falta de fotografies (mentre que el dia abans hi havien dedicat tota una notícia hi havien afirmat que Puig aportaria imatges noves de 
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l’helicòpter). IGUAL QUE AL PUNT 
-Societat Notícia (Gala) PÀG 23 S’exposen les declaracions de Puig que “reconeix que va fallar la planificació de l’operació i la coordinació, lamenta els fets 
però els atribueix l’ús de la força a la “violència” dels acampats i exigeix un únic cap dels dispositius.” Només declaracions de Puig. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu on s’exposa que “només 300 persones van aplegar-se a l’última assemblea” i que el moviment ja ha decidit abandonar la plaça de nit i traslladar el 
moviment poc a poc als barris. També es menciona l’acampada del 14 de junt al Parlament. IGUAL QUE AL PUNT 
10/06/2011 No Diàleg, 

Societat 
3 1 Declaracions de Felip 

Puig, declaracions de Jordi 
Hereu,  declaracions de 
”indignats” 

“indignats”, ampli 
moviment social 
 
“indignats” 

Josep Maria 
Solé i 
Sabaté, 
Redacció 

Article 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-Diàleg Article d’opinió (Solé). “És un ampli moviment social que inclou sensibilitats molt diferents”. Exposa com s’organitza el moviment (el fet que estigui 
lligat al de la Puerta del Sol no vol dir que hagin d’estar d’acord en tots els temes) i exposa alguns dels problemes que han manifestat el moviment. Molt a 
favor, li sembla excel·lent.  
-Societat PÀG 24 Notícia (Redacció) S’informa de les declaracions de Puig respecte l’acampada del Parc de la Ciutadella, que considera que és responsabilitat 
de l’alcalde de Barcelona. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu en què s’exposa que els “indignats” debaten el seu futur i es reforça a través de declaracions de “indignats” el fet que abandonar l’ocupació de la plaça no 
ha de ser un pas enrere pels acampats. IGUAL QUE AL PUNT 
11/06/2011 No Diàleg 1 3/4 - “indignats” Jordi Font Article 

d’opinió 
-Diàleg Article d’opinió (Font) Critica l’actuació policial però considera que només l’acció política pot posar el peu el coll a l’economia.  
12/06/2011 No - 0 0 - - - - 
13/06/2011 Sí Diàleg, 

Societat 
4 1 i 2/3 - “indignats”, moviment, 

acampada, 15-M,  
Jordi Cabré, 
Boada&Pal
mer, M. R. 

Article 
d’opinió, 
Columna 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-Diàleg (Cabré) Article d’opinió. Considera que el problema no està en el sistema (que en té molts) sinó bàsicament en l’expectativa: ens havíem pensat que les 
coses eren més fàcils. “Sense ideals no hi ha revolució: per això les acampades públiques són ara mateix simples expressions moribundes de malestar.”  En 
contra del moviment 
-Columna d’opinió (Boada&Palmer) Considera que el moviment dels acampats arriba a la seva fi. Considera que el moviment ha assolit aspectes molt positius i 
ha fet que la gent reflexioni, i que ara és el moment que derivi cap a altres formes d’expressió i abandoni la plaça. A favor del moviment, en contra de 
l’ocupació de la plaça Catalunya.  
-Societat Notícia (M.R.) PÀG 28 Exposa que la presència de grups antisistema que no volen acatar les decisions de l’assemblea provoca que no es desmantelli 
el campament. Exposa que el dimarts s’instal·larà al Parlament i que es va obligar a una paradeta a treure a treure l’estelada. Neutral. IGUAL QUE AL PUNT, 
DIFERENT SECCIÓ 
-Breu que exposa l’alegria dels comerços de Madrid per la fi de l’acampada a Madrid. IGUAL QUE AL PUNT, DIFERENT SECCIÓ 
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14/06/2011 No Diàleg, 

Societat 
3 1 i 1/2 - Acampada, “indignats”, 

moviment 
M. R.  Breu 

d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-Diàleg Breu del lector que mostra els seus dubten cap a la continuació del moviment dels “indignats”. A favor del moviment, però indecís.  
-Societat Notícia (M.R.) PÀG 24 S’exposa que l’acampada de la plaça Catalunya vol plantar-se a la Ciutadella. Es remarca que els organitzadors afirmen que 
és un moviment no violent, absolutament pacífic i massiu. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Breu que exposa que el moviment 15-M a la Puerta del Sol ha arribat a la seva fi i que durant el dia d’avui es desmantellarà. IGUAL QUE AL PUNT, 
15/06/2011 Sí A les tres, 

Política, 
Cultura 

6 3 i 1/4 Carta dels “indignats”, 
declaracions de diputats, 
declaracions dels 
“indignats” 
 
Declaracions de Serrat 

“indignats”, acampada, 
moviment 15-M, 
campament,  

Xavi Xirgo, 
Sònia Pau/ 
Adrià Gala, 
Redacció, 
M. R., 
Raquel Font 

Article 
d’opinió, 
Notícia (3), 
Breu,  
Crònica, 

-A les tres (Xirgo) Exposa que és francament difícil no simpatitzar amb alguna de les causes dels indignats, però no acaba d’entendre el fet que es vulgui 
boicotejar el ple del Parlament”.  
-Política Notícia (Pau/Gala) PÀG 4 Exposa que més de 4.000 indignats es van concentrar ahir a la tarda al voltant del parc de la Ciutadella. Informa de com va 
anar la jornada. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Breu on s’exposa que el zoo i els centres que hi ha al parc preveuen una jornada normal. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Notícia (Redacció) PÀG 5 S’exposa part de la carta que els “indignats” han enviat als diputats i les respostes d’alguns diputats. A partir de les respostes dels 
diputats s’exposen els arguments pels quals els diputats consideren que han d’anar al Parlament IGUAL QUE AL PUNT, 
-Crònica (M. R.)  Al campament de plaça Catalunya queda en standby. A través de declaracions de “indignats” que es volen quedar a la plaça es desacredita el 
moviment. “Sóc feliç. Em pinto les ungles, m’he tatuat, jugo amb les criatures...”. S’exposa que els veritables “indignats” s’han desplaçat als barris. Deixa en 
mal lloc els indignats IGUAL QUE AL PUNT, 
-Cultura (Raquel Font) S’exposa que Serrat ha mostrat el seu suport als indignats. PÀG 30 
16/06/2011 Sí Vuits i 

nous, a les 
tres, el 
Timbal, 
Desclot, 
Editorial, 
Política, 
Diàleg, 
Contra 

58 14 i 1/2 Declaracions d’Artur Mas, 
Oriol Pujol (CiU), 
Joaquim Nadal (PSC), 
Alícia Sánchez-Camacho 
(PP), Joan Herrera (ICV-
EUiA), Joan Puigcercós 
(ERC) 
 
Declaracions dels 
“indignats” 
 

Moviment ciutadà 
carregat de raons, 
moviment dels 
“indignats”, “indignats”, 
mobilització, moviment 
15-M, 15-M, col·lectiu 
dels “indignts” 

Manuel 
Cuyàs, Xevi 
Xirgo, Josep 
M. Flores 
(2), Vicent 
Sanchís, 
Carles 
Ribera, Odei 
A.-Etxearte, 
Jordi 
Panyella, 

Article 
d’opinió (5), 
Breu 
d’opinió 
(39), 
Editorial, 
Notícia (6), 
Breu (3), 
Crònica (2), 
Article, 
Columna 
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Comunicat de Trias i 
Hereu 
 
Comunicat dels 
“indignats”, declaracions 
de participants al bloqueig 
del Parlament 
 
Declaracions de Zapatero, 
Mariano Rajoy i Josep 
Duran i Lleida (CiU), 
Francesc Vallès (PSC)  
 
Piulades de Twitter, 
trending topics 

Emma 
Ansola, 
Sònia Pau/ 
Adrià Gala, 
Marc 
Bataller, 
Montse 
Oliva, 
Antoni 
Segura, Saül 
Gordillo, 
Xavi 
Aguilar, Rita 
Marzoa 

d’opinió 

S’hi dedica la totalitat de la portada: Indignant 
-Vuits i nous (Cuyàs) PÀG 2 “Ahir, 15 de juny, aniversari de les primeres eleccions democràtiques, hi va haver un intent de cop d’estat a Catalunya”.  “Es veu 
que en aquest país no hi ha manera que qualsevol moviment juvenil acabi bé”. En contra del bloqueig al Parlament. IGUAL QUE AL PUNT, 
-A les tres (Xevi Xirgo) PÀG 3 Li va fer caure la cara de vergonya “que un grup de persones impedeixi l’accés a un diputats quan van cap a fer la seva feina al 
Parlament. Un país no pot tolerar que un grup de persones que a hores d’ara ja no se sap ben bé a qui representen escupin als diputats, els marquin una creu a 
l’esquena, els empentin, els insultin, es pintin o els tirin aigua per sobre”. En contra dels indignats.  
-El timbal (Flores) creu que  “les formes els han fet perdre legitimitat. Ja no s’hi val desmarcar-se ara de la violència. Ells l’han alimentat, possiblement sense 
voler-ho” Creu que són els mateixos indignats els que han volgut gent violenta a la protesta, ja que els han utilitzat per a mantenir viva la protesta. Creu que no 
són els indignats els violents, però no els treu la culpa de que els violents en formin part.  
-Desclot (Sanchís) Exposa que aconseguir la democràcia parlamentària ha costat molt. “Es poden indignar tant com vulguin, però deixin tranquils els 
representants del poble. Encara que no els representin a vostès”. En contra del moviment. 
-Editorial “El grotesc espectacle d’ahir ha estat la gota que ha fet vessar el vas en aquest procés que ha portat un moviment ciutadà carregat de raons a anar-les 
perdent totes pel camí de la degeneració cívica i la incapacitat de generar un discurs coherent, organitzat i assumible des de la simple normalitat democràtica”. 
“Els fets d’ahir no es poden tolerar”. Exposa que els “indignats” s’haurien de plantejar si és el sistema que els exclou o són ells que s’exclouen. IGUAL QUE 
AL PUNT, 
-Política PÀG 4 Notícia (Ribera) PÀG 4“El moviment dels “indignats” va dilapidar ahir bona part de la seva credibilitat amb una acció antidemocràtica sense 
precedents en la història recent de Catalunya”. Exposa com van anar els fets de manera neutral. Afirma que els “indignats”, “potser conscients que l’havien fet 
massa grossa, es van afanyar a carregar les culpes a grups que, segons ells, no representen el moviment”. Exposa que a mitja tarda van traslladar el moviment 
de manera pacífica a la plaça Sant Jaume. Neutral, exposa que els indignats es van desmarcar de l’activitat violenta. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Notícia (Etxearte) PÀG 5 A partir de les declaracions d’Artur Mas s’exposa la visió del president referent als fets. Reclama una reflexió als acampats per haver 
traspassat les línies vermelles i recorda la lluita democràtica de generacions. Exposa les declaracions de diferents grups parlamentaris, els quals combreguen en 
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l’essència del discurs de Mas. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Breu que exposa la declaració conjunta. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Notícia (Flores) PÀG 6 Exposa que els Mossos tenien un pla B que consistia en celebrar el Ple en un altre ciutat catalana. Informa dels passos que va seguir 
Artur Mas i els diputats abans de decidir entrar al Parlament en helicòpter (ho van intentar vàries vegades amb cotxe). Neutral. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Crònica (Panyella) PÀG 8 Exposa com els “indignats” van rebre la notícia de que els diputats i el president arribaven amb helicòpter al Parlament. “Van 
començar a debatre en improvisades rotllanes fins a quin punt havien reeixit en la seva acció de protesta”. Exposa, a través de declaracions de “indignats” el fet 
que ells volien una protesta pacífica i massiva.  “La desmesura de la mobilització d’ahir va acabar per ofegar la causa real de la protesta”. Els arguments i 
declaracions que exposa intenten mostrar que els “indignats” no volien una actuació violenta.  IGUAL QUE AL PUNT, 
-Notícia (Ansola) PÀG 9 Exposa que tant l’alcalde en funcions com l’electe consideren en condemnar les actuacions violentes però creuen que hi ha motius 
però es mostren receptius al missatge dels indignats. “La defensa d’unes idees legítimes no pot ser, en cap cas, l’excusa per bloquejar l’accés al Parlament dels 
diputats que han estat democràticament escollits”(fragment del comunicat). IGUAL QUE AL PUNT, 
-Breu que exposa que el zoo i l’IES van haver de tancar portes. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Notícia (Pau/Gala) PÀG 10 Exposa que els “indignats” atribueixen l’atac a esvalotadors externs. “La persecució, els atacs i els insults als diputats d’ahir, en 
una acció pensada per evitar que entressin al Parlament i comencessin a tirar endavant els pressupostos de la retallada, els va restar punts i segurament els va fer 
perdre part del suport social que s’havien guanyat al llarg de trenta dies”. A través de declaracions de “indignats” i del comunicat que ells mateixos van 
redactar, s’exposa la visió del moviment en relació al bloqueig del Parlament. S’exposa que es va fer una assemblea i que es va refusar la idea d’assetjar als 
diputats quan sortissin del Parlament i es va decidir traslladar la protesta a la Plaça Sant Jaume de manera pacífica. “Els fets no van anar més enllà”. Defensa el 
moviment. IGUAL QUE AL PUNT 
-Breu que exposa que l’acampada de la Puerta del Sol condemna la violència del Parlament IGUAL QUE AL PUNT 
-Crònica (Bataller) PÀG 12 Crònica on s’exposa com els diputats van arribar al Parlament i la tensió que van viure alguns per entrar-hi. Neutral, no utilitza 
adjectius contundents contra el moviment. IGUAL QUE AL PUNT, 
-Notícia (Oliva) PÀG 13 S’exposen les declaracions de Zapatero, el qual rebutja les expressions de violència i expressa el seu suport a Mas. Seguint la mateixa 
tònica, també s’exposen declaracions de Rajoy, Duran i Lleida  i Francesc Vallès. IGUAL QUE AL PUNT, 
- PÀG 14 Breus d’opinió (30) Que són valoracions de personalitats del món cultural, polític i social català referents als fets d’ahir al Parlament. La majoria són 
del parer que les reivindicacions dels “indignats” estan fonamentades però que la violència els resta credibilitat. Estan d’acord amb el fons, però no en les 
formes.  IGUAL QUE AL PUNT, 
-Diàleg Article d’opinió (Segura). Condemna els fets violents però reconeix que el d’ahir fou un toc d’atenció que fa temps que es podia preveure. Considera 
que els polítics s’haurien d’escoltar la ciutadania.  
-Article d’opinió (Gordillo) “Barrar el pas dels diputats no va ser una bona idea. Fer-ho de manera violenta va ser un error”. Creu que es poden entendre les 
demandes del moviment però que l’ús de la violència no es pot tolerar.  
-Breus del lector (8) 7 en contra, 1 a favor 
-Contraportada (Aguilar) Article que exposa l’allau de missatges de Twitter a favor de la classe política i en contra de l’actuació violenta dels “indignats”. 
Informatiu. IGUAL QUE AL PUNT 
-Columna d’opinió (Marzoa). Exposa que tot i la raó que tenen els que es manifesten “no justifica l’espectacle lamentable d’ahir al Parlament”. A favor del 
moviment, en contra de l’actuació violenta.  
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EL PUNT PORTADA SECCIÓ Nº DE 

PECES 
Nº DE 
PÀGINES 

FONTS DENOMINACIÓ AUTOR TIPUS 

15/05/2011 No Països 
Catalans 

1 1/3 Els trending tòpics  de 
Twitter. 

15-M (referint-se al dia, 
no al moviment i), 
manifestació 

Xavi Aguilar Anàlisi 

-Política: PÀG 14. Es parla de que al llarg de la jornada anterior els trending tòpics van ser referents a les ‘manifestacions que es faran avui, 15-M, a diverses 
ciutats espanyoles per reclamar una democràcia real’. Parla de la immediatesa que proporciona Twitter, però no es fa cap més referència de la ja esmentada a la 
manifestació del 15-M.  EL MATEIX ARTICLE QUE A L’AVUI 
16/05/2011 Sí Països 

Catalans 
1 1/3 Convocants (per les xifres 

d’assistents) 
Protesta alternativa, 
“indignats”, manifestació 
contra polítics i 
banquers. 

David Marín Notícia 

-Països Catalans. PÀG 14 ‘Èxit de la manifestació “contra polítics i banquers””. Parla de la heterogeneïtat dels manifestants. Enumera els diversos tipus de 
persones adherides al moviment. ‘La manifestació es va desenvolupar sense incidents i en un ambient festiu’. És la mateixa que a l’Avui, tan sols hi ha de més 
l’explicació de que també es va convocar a Lleida.  
17/05/2011 No Editorial 1 1/9 - Mobilització social, 

protesta, mobilització 
simptomàtica,  

- Editorial. 

-Editorial. PÀG 16 Titular: ‘Una mobilització social que cal tenir en compte’.  Parla de que s’ha de seguir de prop, hi dóna importància. ‘Convocada mitjançant 
les xarxes socials, sense cap tipus de consignes partidistes i amb un eslògan que mereix tota una anàlisi sociològica, els manifestants van mostrar la seva 
indignació contra els polítics, banquers i sindicats majoritaris’. Parla de la gent que formava la manifestació i no diu res de famílies (tan sols joves, ecologistes i 
grups alternatius i d’extrema esquerra). ‘Si bé és cert que la protesta no va tenir una dimensió de gran magnitud, sí que va servir per deixar en evidència el paper 
de les xarxes socials a l’hora de mobilitzar els ciutadans [...]’. Afirma que creix la desconfiança entre la ciutadania cap als actors tradicionals de l’estat 
democràtic. 
18/05/2011 No Economi

a 
1 2/3 Manifest de la pàgina web 

democraciarealya.com, 
Rubalcaba (que va decidir 
que la protesta s’havia 
d’acabar), testimonis 
d’acampats 

Concentració, moviment 
del 15-M, moviment 
Democràcia Real Ja!, 
moviment Acampadabcn, 
col·lectiu antisistema, 
acampada. 

 M. Oliva/B. 
Badrinas 

Notícia 

-Economia. PÀG 26 ‘[...] reclamen un canvi de l’ordre polític i econòmic actual. Però tota protesta té la seva part combativa, i la matinada del dimarts es van 
viure incidents entre la policia i un grup de joves acampats des de diumenge a la cèntrica Puerta del Sol de Madrid.’ Parla de centenars de persones a plaça 
Catalunya. Dóna molta importància als aldarulls. ‘Al marge del desallotjament, la revolta dels indignats creix i guanya adeptes, al mateix ritme que creix la 
preocupació entre els quadres dirigents del PSOE.’ Parla d’altres llocs que hi han fet acampades. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
 
19/05/2011 Sí Països 4 2 Twitter i Facebook (per Moviment dels joves Sergi Picazo, Article 
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Catalans, 
Punt de 
Vista, 
Economi
a 

nombre de seguidors de 
Democràcia Real Ja), 
testimonis de representants 
de l’organització Habitatge 
Digne, testimonis 
d’acampats, Joana Ortega 
(presidenta de l’executiu), 
Jordi Hereu (alcalde de 
Barcelona), Xavier Trias 
(l’alcaldable de CiU), 
Alicia Sánchez-Camacho 
(presidenta catalana del 
PP), Jordi Portabella 
(candidat de la coalició), 

“indignats”, Moviment 
del #15M, mobilització, 
moviment, moviment 
social, indignats, 
moviment 15-M, 
acampada, moviment 
apolític i asindical, 
concentració,  

Lluís Freixas 
Mascort, 
Anna 
Serrano 

d’opinió (2), 
Notícia (2) 

-Països catalans. Article d’opinió PÀG 14 ‘Campanyadigital’. Sota el títol ‘El 2.0, els indignats i l’@acampadabcn’ Parla de com els indignats han arribat al 
carrer (a través de la xarxa). ‘Els telèfons mòbils connectats a internet i els ordinadors portàtils s’han generalitzat per organitzar qui no estava organitzat i, de 
passada, per convertir-se en altaveu informatiu’. A través del testimoni d’Ignacio Escolar s’exposa que si Democràcia Real Ja es presentés com a partit polític 
probablement no rebria més vots que un partit majoritari. Treu importància al moviment: ‘És il·lusori pensar que és el primer moviment social que fa ús 
d’internet’ i fa un repàs de moviments sorgits de les xarxes. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Punt de Vista. -Article d’opinió PÀG 19. Exposa el motiu de la manifestació del diumenge que ha derivat en acampades i la intenció d’aquestes de mantenir-se 
com a mínim fins el diumenge. ‘S’ha definit els participants, despectivament, com a perroflautas. Però si un es fixa en les imatges descobreix un grup 
heterogeni, la gran majoria joves, més enllà dels habituals’. Exposa que el moviment 15-M hauria de fer reflexionar a tothom.  
-Economia. PAG 26, La primera notícia, que ocupa 2/3 de la pàgina, parla de que l’acampada de Barcelona ha guanyat organització. ‘La concentració de 
Barcelona va esdevenir ahir quelcom més que una concentració de protesta’. Parla de l’heterogeneïtat del col·lectiu. Fa un repàs de les manifestacions que hi ha 
arreu del territori. ‘Tot és objecte d’anàlisi en aquestes converses improvisades que, si no ho impedeix la policia, tenen intenció de perllongar-se més enllà del 
22-M. De fet, l’únic denominador comú entre tots ells és la seva indignació cap a la classe política.’ EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Hi ha una segona notícia a peu de pàgina: ‘El govern pregunta a la junta electoral si ha de buidar la plaça’. S’exposa que ‘El Departament d’Interior va consultar 
a la junta si ha de desallotjar els manifestants dissabte, que és jornada de reflexió, perquè es vulnera la llei electoral.’ Explica que Joana Ortega va afirmar que 
els Mossos d’Esquadra ‘actuarien amb contundència i rapidesa’. Exposa quins serien els passos a seguir en el cas ‘d’un eventual actuació policial’. S’exposen les 
diferents declaracions de polítics els quals tots es mostren a favor del desallotjament. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
 
20/05/2011 Sí  Països 

Catalans, 
Editorial, 
Punt de 
Vista, 

15 5 i mitja Junta electoral, fonts 
judicials (que afirmen que 
l’òrgan de la junta està 
profundament dividit), 
Doctrina del Tribunal 

Moviment del 15-M, 
Indignats, moviment 
social, acampades, 
protesta, esclat espontani 
antisistema, “indignats”, 

A. 
Serrano/M. 
Oliva, Maria 
Altimira, 
Montse 

Notícia (3), 
Breu (3), 
Anàlisi, 
Crònica, 
Entrevista, 
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Constitucional, testimonis 
d’acampats, manifest de 
‘Democràcia Real Ja’,  

moviment Democràcia 
Real Ja!, revolució, 
simulacre d’insurrecció,  

Oliva, Marc 
Bataller, 
Toni Sala, 
Anna 
Ballbona, 
Xavi 
Aguilar, 
Jaume P. 
Sayrach, 
Lluís Falgàs, 
Manuel 
Castaño 

Editorial, 
Article 
d’opinió (3), 
Anàlisi 
 

A la portada es dóna molta importància a les paraules d’Hereu en relació al 15-M 
-Països Catalans. Notícia. PÀG 2. S’exposa la decisió de la junta electoral de prohibir les ‘concentracions i reunions’ en el dia de la reflexió i també el 22-M. Es 
parla de que la junta està profundament dividida. Analitza a fons la decisió. Es parla de que les concentracions ‘perfilen les seves propostes’ i que ‘les 
concentracions van batre rècord de congregació’. Deixa la incògnita final de que ‘caldrà veure si finalment les forces de seguretat desallotgen els concentrats’. ’ 
EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia. PÀG 3 Explica la organització de la plaça. ‘L’organització està cada cop més ben greixada’. Afirma que el moviment té clar el que no vol però no té 
gens clar el que vol. ‘El moviment és molt heterogeni i també atrau molts esporàdics, alguns amants de la tertúlia que aprofiten l’aforament de l’auditori per fer-
la petar sobre qualsevol matèria, per més marciana que sigui’. Deixa clar que el moviment es molt mantenir, a no ser que es desallotgi.’ EXACTAMENT 
IGUAL QUE A L’AVUI  
-Notícia. PÀG 4 Segueix el mateix esquema que l’anterior però centrant-se en l’acampada de Madrid. ’ EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-A peu de pàgina  es dediquen tres breus a explicar que les acampades s’escampen arreu del territori i el ressò que està tenint internacionalment. 
EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-PÀG 5 Anàlisi. ‘Té futur el moviment?. ‘Ningú pot pronosticar com acabaran les acampades, però alguns sociòlegs i politòlegs consideren que les protestes 
continuaran perquè la crisi és molt profunda’. S’usa el testimoni d’Arcadi Oliveres (economista i president de Justícia i Pau), Anna Parés (degana del Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya), Antoni Segura (catedràtic d’història contemporània de la UB) i Xavier Casals (professor d’història contemporània de la 
UAB). S’arriba a la conclusió que el moviment pot contribuir a certs canvis polítics. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Crònica (Toni Sala, a diferència de l’Avui), parla de que plaça Catalunya ‘m’ha semblat més aviat buida’ i que ‘detecto un tant per cent elevat de periodistes’. 
Sembla que tregui importància al moviment, però va canviant d’opinió al llarg de la crònica. Tot i això, parla dels motius que tenen els acampats personalitzant 
en dos dels assistents. Més endavant va canviant el to: ‘També m’adono que, durant aquesta hora, la plaça s’ha anat omplint. Hi ha alguna guitarra, alguna barba 
i algun gos, però ja només són l’element pintoresc. La gent ha anat sortint de treballar i s’hi ha afegit’. I acaba dient: ‘Cada dia vindrà més gent, i divendres i 
dissabte aquests coloms hauran de buscar-se la vida, perquè això serà multitudinari’.  
-A l’entrevista PÀG 8(que se’n fa una diària a candidats a l’alcaldia de diversos municipis) que es fa a Jordi Hereu, es tracta l’acampada a plaça Catalunya. 
Hereu demana als acampats que participin en les eleccions i afirma que entén la indignació. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Anàlisi. S’enumeren les  diverses plataformes a partir de les quals es poden seguir les acampades PÀG 17 EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
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-Punt de Vista, Editorial . PÀG 20‘No es tracta únicament de concentracions de joves antisistema. Aquesta és una visió reduccionista que només serveix per 
allunyar el focus del problema. [...]  Les imatges, que han donat la volta al món, han permès veure entre els assistents als actes desocupats, estudiants, també 
famílies amb nens. Tampoc es tracta d’una revolta social provocada per la situació límit dels que pateixen més les conseqüències de la crisi econòmica. Una 
revolta social hauria anat acompanyada d’accions dràstiques, res a veure amb el caràcter estrictament pacífic dels que han sortit al carrer’. Però es creu que les 
demandes del moviment no estan massa ben estructurades i que es demanen ‘aspectes tan xocants com l’abolició de la llei antitabac’. ÉS GAIREBÉ IGUAL 
QUE LA DE L’AVUI, PERÒ LA DEL PUNT ÉS UNA MICA MÉS EXTENSA, PERÒ LA IDEA ÉS LA MATEIXA, NO ES DÓNA CAP INFORMACIÓ 
ADDICIONAL IMPORTANT. 
-Article d’opinió. A peu de pàgina. Parla de que la major part dels concentrats eren persones joves, que les converses eren molt variades però que tenien en comú 
l’oposició al sistema actual. ‘Per a mi, l’important és la rebel·lió. I encara que les formes que adopten no sempre traspuïn la democràcia real a què aspiren, 
aquesta reacció té la virtut de fer que els partits i els polítics se sentin acusats i que, amb sort, potser concloguin que han de fer alguna cosa, per tal que la 
indignació de tanta gent no acabi en una subversió que els faci caure’. 
-Article d’opinió. PÀG 21. Parla dels motius de fons pels que ‘estar indignat’ i posa exemples recents de declaracions de polítics. Afirma que s’haurien de tenir 
en compte les reformes que es proposen des de plaça Catalunya. 
-Article d’opinió de Castaño que es mostra en contra del moviment. ‘no en sortirà cap discurs coherent, i encara que sortís, no es pot traduir en acció de govern 
només perquè uns quants milers de persones han decidit dormir al ras. [...] La democràcia no té dreceres antidemocràtiques’. El denomina ‘simulacre 
d’insurrecció’.  
-Breu del lector de Jordi Oriola i Folch que es mostra a favor del moviment. 
21/05/2011 Sí Països 

Catalans, 
Editorial, 
Punt de 
Vista 

16 6 Junta Electoral, voluntat 
del govern català i 
espanyol (no desallotjar 
les places sempre i quant 
les protestes siguin 
pacífiques), resoluncio de 
la JEC, Francesc Homs 
(portaveu del govern), 
Tribunal Suprem, Tribunal 
Constitucional, testimonis 
d’acampats, Rubalcaba, 
Rajoy, Dolores de 
Cospedal, Zapatero, 
Esperanza Aguirre, 
Twitter. Pau Canaleta, 
campanya de Jordi Hereu,  

“indignats”, 
manifestants, 
concentracions, 
acampades, 
#CatalanRevolution, 
#15M, Moviment del 15-
M, #acampadabcn, 

O.A. 
Etxearte/A.S
errano, 
Maria 
Altimira, M. 
B., Ferran 
Espada, 
Montse 
Oliva, Sergi 
Picazo (2), 
David 
Portabella, 
David 
Fernàndez 
(EFE),  
Manuel 
Cuyàs, Jordi 
Cabré 

Notícia (3), 
Crònica (2), 
Columna 
d’opinió, 
article 
d’opinió (4),  
Breu (3), 
Columna, 
Editorial, 
Entrevista  

A la portada es dóna igual d’importància a les eleccions que als indignats. 



	   Taula	  d’anàlisi	  del	  diari	  El	  Punt	  
-Països Catalans PÀG 2. Notícia. Exposa el que ha decidit el govern català i espanyol –de no desallotjar les places sempre i quan les protestes siguin pacífiques- 
degut a ‘les simpaties que ha recollir el moviment. I la convicció que podria tenir repercussions sobre els manifestants i sobre els resultats del 22-M’. 
EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Crònica. PÀG 2. Afirma que la plaça Catalunya no és la plaça Tahir ‘malgrat que el moviment hagi batejat un dels punts de trobada del campament amb el nom 
d’aquest indret’. El denomina ‘bivac ciutadà’. Parla de les consignes a les que s’han arribat en el cas de que es produeixi un desallotjament (si hi ha intervenció 
policial, resistència passiva). ‘Però si una sola cosa comparteixen les places de Tahir i Catalunya és la d’haver esdevingut en l’escenari on la voluntat social va 
prendre i pren forma’. Parla de l’organització i heterogeneïtat del moviment.  GAIREBÉ IGUAL, ÉS UNA MICA MÉS CURTA PERQUÈ HI CÀPIGA LA 
COLUMNA D’OPINIÓ QUE NO APAREIX A L’AVUI  
-Notícia. ‘Pretenen estendre l’acampada als barris’.  Es parla de la intenció del moviment d’estendre les protestes a tots els barris. És gairebé igual que la de 
l’Avui, tan sols s’elimina la referència las mítings suspesos perquè hi càpiga la columna d’opinió.  
-Columna d’opinió (Espada). També es refereix als “indignats”. Creu que el moviment té dues vessants: ‘d’una banda la del nucli dinamitzador i organitzatiu 
cada cop més lligat a la xarxa organitzada de col·lectius del moviment alternatiu, que és molt dinàmic però limitat. Cal reconèixer que aquests ja fa molt temps 
que treballen, no contra el sistema, sinó per canviar-lo. [...] D’altra banda, la de molta gent a què aquest moviment li ha caigut simpàtic i que l’utilitza com a 
àgora per desfermar les seves frustracions, comunicar les seves inquietuds, o simplement expressar-se públicament, la qual cosa és molt legítima’. Creu que és 
legítim manifestar-se però que els que es manifesten ho fan perquè consideren que l’estat els hauria de mantenir. No sap cap on anirà el moviment, ‘però en cap 
cas serà cap a un canvi social ni molt menys una ‘revolució’’. Es mostra crític amb el moviment.  
-Crònica. PÀG 4. El mateix que a la pàgina 5 però de la Puerta del Sol. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Article d’opinió. ‘Cinc mentides sobre la #CatalanRevolution’. Exposa que: ‘1.És fals que siguin apolítics. Són “apartidistes” i critiquen els sindicats 
majoritaris, però això no vol dir ni que no votin.’ [...] 2.És fals que no tinguin ideologia. Tot i que algun “portaveu” va dir que eren transversals –ni dretes ni 
esquerres- la seva pràctica diària els ha conduït cap al pacifisme, l’ecologisme o el feminisme. [...] 3.És fals que no estiguin organitzats. Després d’un llarg 
periple de protestes a internet, va sorgir la manifestació del 15-M convocada pel difús Democràcia Real Ja. Ara es desmarquen dels orígens i d’autoorganitzen en 
comissions. 4. És fals que només siguin joves ni-ni [...] 5.Revolució o reformisme? La seva declaració afirma que tenen “vocació de canvi” (no de revolució) i 
que se senten “trepitjats per l’economia capitalista” (no que hi estiguin en contra). Els propers dies definiran les demandes. Text a favor del moviment. 
EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-PÀG 5. Notícia que analitza les reaccions de PSOE i PP enfront el moviment. ‘Zapatero assegura que el control policial serà “intel·ligent”. El PP atia la 
desocupació del carrer i tem el protagonisme de Rubaclaba. Aguirre anima als militants del PP a manifestar-se a Ferraz’. EXACTAMENT IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-3 breus. Seguidors del compte de ‘Democraciarealya’ al Twitter, Els coloms de plaça Catalunya ‘desallotjats’ i les protestes dels crítics amb els polítics a la UE 
(amb concentracions davant les ambaixades). EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Article d’opinió PÀG 13. Campanyaxarxes. Parla de la pèrdua de visibilitat mediàtica i internauta a causa del moviment. Conclou amb una declaració del 
politòleg Pau Canaleta: ‘el #15M farà augmentar la participació i qui s’equivoqui ho pagarà: una sortida de to o una decisió policial, pot fer decantar la balança’. 
EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Columna. ‘Recull de premsa’ fet per David Fernàndez (Vilaweb). Està en contra de que les acampades esdevinguin il·legals i creu que és inviable pensar que en 
una setmana es pugui oferir una alternativa viable i programes consolidats. Que s’està posant massa pressió al moviment. EXACTAMENT IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-Editorial PÀG 17Afirma que les acampades dels indignats han començat a donar fruits perquè han posat en evidència la Junta Electoral i perquè han reactivat 
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el debat al voltant de la necessitat de la jornada de reflexió. Es veu el moviment, doncs, com a positiu. S’afirma que ‘Resulta difícil que els polítics puguin 
prendre alguna nota d’un moviment que les engega directament a dida, extreure’n alguna lliçó vàlida, però la seva obligació és, almenys, intentar-ho’. Creuen 
que no es duran a terme càrregues policials. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Punt de Vista. Article d’opinió. (Cuyàs) Creu que no és just que la Junta Electoral prohibeixi les acampades. ‘N’hi ha per indignar-se’. Es mostra en desacord 
amb el tractament que en fan els mitjans. ‘Alguns comentaristes mimen els manifestants perquè no els passi com al Maig del 68, que no es van adonar de la 
importància del moviment fins que no en van veure les conseqüències. D’altres, com llavors, el tracten de fills de papà o de pollosos que no saben res. N’hi ha 
per indignar-se’. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Article d’opinió. PÀG 18. Creu que ‘la nostra democràcia està posada en qüestió’. Creu que la major part de la culpa del distanciament dels ciutadans de la 
política la tenen els mateixos polítics (i posa l’exemple de les males campanyes que s’han fet).  Tot i això, considera que ‘hem de saber fer més coses que 
acampar i indignar-nos. I els polítics han de saber fer alguna cosa més que campanyes indignants’. 
-Entrevista PÀG 20. S’entrevista a Genís Barnosell, doctor en història contemporània de la UDG. Creu que és aviat valorar la importància del moviment. Però 
afirma que ‘en el cas dels “indignats”, s’hi ha concentrat molta gent, però continua sent una petita part de la població i seria una sorpresa que de tot això en sortís 
un moviment ample i continu’. Tant sols es dedica una pregunta de l’entrevista a aquest tema. 
22/05/2011 Sí Països 

Catalans, 
Editorial,  

5 3 i mitja Ministeri d’Interior (que 
considera que el fenomen 
va tocar sostre), Junta 
Electoral, propostes del 
moviment, 

“indignats”, protestes 
multitudinàries, 
acampades, revolta dels 
“indignats”, ‘Catalan 
Revolution’, 
L’AcampadaBCN, 
moviment, moviment 
assembleari,  

A. Serrano/ 
P. Masó, 
Sergi Picazo, 
Jaume 
Oliveres i 
Costa, Àngel 
Quintana,  

Notícia (2), 
Editorial, 
Article 
d’opinió, 
Columna 
d’opinió   

Es dóna igual d’importància la moviment que a les eleccions. 
-Països Catalans. Notícia. PÀG 2 S’afirma que les protestes multitudinàries han obert una doble incògnita: si CiU serà capaç de trencar l’hegemonia municipal 
que el PSC ha mantingut des dels primers comicis locals del 1979 i quins seran els efectes de la revolta dels “indignats”’. Es dóna igual d’importància als dos 
temes. Es parla de les acampades amb un ‘ambient festiu però reivindicatiu’. S’afirma que ‘El Ministeri d’Interior considera que el fenomen va tocar sostre la nit 
del divendres [...] L’objectiu, però, dels participants en la protesta és continuar fent acampades més enllà de la jornada electoral d’avui’. S’afirma que es podrà 
mesurar la indignació amb la quantitat de vots en blanc que s’emetin. A partir d’aquí se centra en qüestions polítiques i de resultats electorals. EXACTAMENT 
IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia. PÀG 4. Afirma que la ‘Catalan Revolution va definint els objectius i els camí a seguir’. Enumera les peticions. S’afirma que l’acampada durarà fins la 
setmana vinent i que s’ha convocat una manifestació pel 15 de Juny fins al Parlament. Parla de que hi ha ‘queixa i proposta’. Es mostra a favor del moviment. 
EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Editorial PÀG 18. S’afirma que no és del tot cert que els candidats estiguin lligats de peus i mans i que la democràcia estigui devaluada. Es mostra a favor dels 
polítics i afirma que ‘els ciutadans hi sortim guanyant , perquè els candidats s’han vist obligats a filar més prim i a aplicar més dosis d’imaginació i empenta a 
l’hora de dissenyar el futur dels seus municipis’. Tot i això, s’afirma que ‘cal redreçar el rumb per recuperar la il·lusió col·lectiva en la sortida del pou de la 
crisi’. La idea general que es dóna és que s’ha d’anar a votar. No es mostra a favor del moviment. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Article d’opinió. (Oliveras i Costa). Creu que ‘és difícil definir el moviment assembleari [..]’. ‘De procedència diversa, les dones i homes que viuen la 
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indignació volen fer sentir la seva veu, la protesta, però sense destinatari concret ni aspirant a la revolta. Amb tot, el senyal que això no funciona i que hi ha 
molta gent amb ganes de dir prou i aspirar a noves formes de convivència’. S’entreveu que no veu clar el moviment però que és necessari un canvi. 
-Columna d’opinió. (Àngel Quintana) PÀG 21. Afirma que entén l’angoixa dels “indignats” però: ‘Crec que l’única alternativa és el compromís, entendre, com 
afirma Jacques, Rancière, que en uns moments de crisi de la política, s’ha d’apostar per allò polític. I no és cap contradicció’. Anima a anar a votar. 
23/05/2011 No Política, 

Punt de 
Vista, 
Contra 

3 1 Twitter, converses 
d’assistents a l’acampada, 
missatges de pancartes 

Acampades, moviment 
“indignats”, 
concentracions 
multitudinàries. 

Xavi 
Aguilar, 
Verónica 
Sánchez 
Orpella 

Peça 
informativa 
Breu, 
Contra. 

-Política. PÀG 5. Peça informativa ‘Amb la jornada de reflexió, primer, i amb la de votació, després, els candidats i els partits van disminuir notablement 
l’activitat, com si patissin els efectes d’una festa de dues setmanes. Així, remenant per Twitter, un s’adonava que només un parell d’acampades mantenien 
encesa la flama’. Exposa que l’acampada de Tarragona no parava de demanar coses, ‘com si en comptes d’arreglar el món es volguessin muntar un pis’. Irònic. 
A partir d’aquí tracta altres temes més centrat en el resultat de les eleccions. EXACTAMENT IGUAL QUE A L’AVUI 
-Punt de vista. Breu del lector (Francesc Ruiz) que mostra la seva disconformitat amb el moviment.   
-Contraportada. Deixa clares dues idees: ‘Primer: s’està dient que aquestes congregacions multitudinàries s’han aconseguit gràcies a les noves tecnologies, 
però de manifestacions multitudinàries i revolucions des de baix ja se n’havien fet sense Facebook ni Twitter. Segon: la diferència essencial entre aquest 
fenomen i la major part de grans revolucions històriques és que abans se solia comptar amb el suport (el lideratge?) d’una facció política [...]’. Com és possible 
que l’excepció, la mala praxi, s’hagi convertit en la regla?’. Deixa clar que el moviment és molt important i se li ha de donar la importància que es mereix. A 
favor.  
24/05/2011 No Punt de 

vista, 
Contra 

3 1 - Indignats, mobilització, 
moviment “indignats” 

Víctor 
Batallé, 
Quim 
Domingo 
Panella, 
Sònia Pou 

Article 
d’opinió, 
columna 
d’opinió, 
contra 

-Punt de vista. Article d’opinió (Batallé). Creu que l’element predominant de la mobilització que hi ha hagut és la fraternitat, no la indignació. ‘Els mitjans 
convencionals neguen la suma de tots els missatges i és en la suma on està el proper poder polític. Els partits ho estan aprenen. Havíem vist el català  emprenyat, 
ara coneixem el català indignat; però ens hauríem de quedar amb el català agermanat; [...]’. 
-Columna d’opinió (Panella). ‘Sento la mateixa indignació que senten els milers de persones que han omplert les places del país’. Es mostra molt crític amb els 
partits i el govern i mostra el seu suport total al moviment. 
-Contraportada. A favor. ‘Hi ha la sensació que el moviment dels “indignats” no té cap ganes de parar i que, un cop superat el cap de setmana electoral, s’ha de 
treballar per consolidar-lo i dur-lo més enllà’. Es parla de la descentralització de les activitats als barris i es parla de ‘la nova amenaça: on es farà la celebració si 
dissabte guanya la lliga de campions a Wembley?’. 
25/05/2011 No Punt de 

vista, 
Societat, 

8 3 Jordi Hereu (encara 
alcalde de Barcelona), 
conselleria d’Interior (la 

Protestes, “indignats”, 
mogudes,  acampada. 

Enric Serra, 
Josep Maria 
Sebastian, 

Article 
d’opinió, 
Columna 
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Contra disputa que han tingut 

sobre la ubicació de la 
pantalla per veure el barça) 
Javier Cottet (president de 
Barnacentre), directora 
d’un establiment del 
Triangle, Confederació 
Empresarial de Madrid, 
Cambra de Comerç 

Redacció 
(2), Jordi 
Panyella, 
Josep 
Murgades 

d’opinió (2), 
Breu, 
Notícia (3) 

-Punt de Vista. Article d’opinió. PÀG 21(Serra). Deixa clar que els indignats el que haurien de fer és anar a votar. ‘Si tots els que es consideren indignats 
participessin activament en les institucions polítiques, bona part de les mesures que els agradaria dur a terme serien ja una realitat’.  
-Columna d’opinió. PÀG 22 (Sebastian). Deixa clar el missatge dels “indignats” i critica les reaccions dels polítics. ‘El missatge de la gent que ha sortit i surt al 
carrer és clar: baixin, escoltin i parlin amb nosaltres perquè les coses no van bé; vostès ho saben i, a més, ho amaguen. [...] Se’ls fa feixuc entendre que la gent és 
capaç de moure’s més enllà del vot que mendiquen, de les seves mentides i llançament massiu de pinso’.   
-Breu d’opinió del lector que es mostra a favor del moviment.  
-Societat. PÀG. 35Notícia (redacció) titulada: Els “indignats” guanyen. S’exposa el fet que la presència de la protesta obliga a moure fins l’Arc de Triomf i el 
passeig Lluís Companys el dispositiu per a que els aficionats del Barça puguin veure la final de la Champions. S’exposa la proposta dels acampats de crear una 
cadena humana perquè no hi hagi aldarulls. També s’expliquen les protestes dels “indignats” a Tarragona que es van dur a terme el dia anterior. IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-Notícia (Panyella) PÀG. 36  S’exposa que ‘la protesta dels “indignats” a la plaça Catalunya no està tenint cap repercussió en el volum de vendes de les botigues 
i centres comercials de la zona, tot i que preocupa que la protesta s’allargui, es radicalitzi i això comporti un empitjorament de la imatge de la ciutat i, en 
conseqüència, un descens de vendes’. La notícia conclou amb una contraposició d’una declaració ‘d’una directora –que ha volgut mantenir-se en l’anonimat- 
d’un establiment del Triangle de plaça de Catalunya, que assegura haver perdut un volum de vendes important’. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Redacció). S’exposa que els empresaris madrilenys volen una solució policial. Es demana a Rubalcaba ‘que consideri la urgent necessitat de resoldre 
l’anòmala situació de l’acampada dels “indignats” que es fa a la Puerta del Sol. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Contraportada. (Josep Murgades) Es titula: Moment històric? Al llarg de la columna es pregunta: ‘les noves formes d’expressar la dissensió (concentracions i 
acampades més o menys massives en places urbanes) i els resultats d’una vella litúrgia cívica (els derivats de les eleccions del proppassat diumenge), ¿permeten 
d’augurar que som al començament d’un nou cicle en l’esdevenir col·lectiu del país i de l’actual època en general? ¿O bé tot plegat no ha passat de gresques 
vistoses i de simples reajustaments de l’statu quo?’ Ho deixa a l’aire: ‘ja ens n’assabentarem o, més aviat, se n’assabentaran els nostres descendents anys a venir. 
De moment, importa sols posar-hi el coll’.   
26/05/2011 No Punt de 

Vista, 
Societat,  

4 1 Experts (que han alertat les 
autoritats polítiques) 
Comandament dels 
Mossos d’Esquadra, 
acampats, serveis 
d’informació dels Mossos 

Indignats, acampada, 
concentració pacífica 

Manuel 
Cuyàs, Josep 
M. Flores,  

Article 
d’opinió, 
Breu, 
Notícia, 
Bitllet,  
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d’Esquadra 

-Punt de Vista. PÀG 16Article d’opinió (Cuyàs). Títol: L’oblit dels indignats. ‘Els indignats que encara mantenen campaments a la plaça Catalunya i alatres 
places d’alguns pobles i ciutats sempre surten per la televisió escombrant i fregant el terra com si fossin la gent més neta i polida del món, però la veritat és que 
els llocs d’acampada comencen a fer una mica de fàstic i pudor’. Creu que se’n haurien d’anar a casa. I conclou: ‘Dic que vagin a casa per motius d’higiene i no 
perquè s’escatin la indignació, però em sembla que se l’escataran’. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu del lector a favor del indignats. PÀG 18 
-Societat (Flores)Notícia PÀG. 31 Títol: L’acampada eleva el risc de desordres la nit de la final. S’afirma que els Mossos ‘no descartes un desallotjament forçós 
si hi ha aldarulls’. S’exposa que ambdues parts (Mossos i acampats) són conscients de que hi pot haver aldarulls ‘en cas que els aficionats del Barça amb ganes 
de brega s’intentin barrejar o refugiar amb els acampats’.  S’exposa com a motiu de pes per a dur a terme un ‘desallotjament preventiu’. IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-Bitllet que exposa que ‘alguns violents habituals fitxats per la policia s’han colat i han passat la nit a l’acampada. Els serveis d’informació dels Mossos 
d’Esquadra han comptabilitzat almenys una vintena d’habituals a la brega de carrer de carrer que pertanyen a col·lectius antisitema amb un ampli historial 
d’enforntaments’. S’exposa com a segon motiu de pes per a dur a terme un ‘desallotjament preventiu’. 
27/05/2011 No Editorial, 

Punt de 
Vista, 
Societat 

4 1 i quart Felip Puig (conseller 
d’Interior), Oriol Sebastià 
(acampat) 

“indignats”, acampada 
reivindicativa, 
manifestacions de 
ciutadans indignats 

Lluís Falgàs, 
Redacció, 
Imma 
Merino 

Editorial, 
article 
d’opinió, 
notícia, 
columna 
d’opinió4 

-Editorial: Una de les editorials (la menys important) ‘La coincidència de la possible multitudinària celebració d’una victòria del Barça en la lliga de campions, 
dissabte vinent, amb l’existència de l’acampada reivindicativa que protagonitzen els anomenats “indignats” a la plaça de Catalunya ha fet encendre totes les 
alarmes’. Es parla de les mesures de seguretat que es prendran i de que l’acampada fins ara ha estat ‘tolerada per la policia’. Però conclou dient: ‘Però ha de 
quedar clar que si dissabte la situació resulta explosiva i pot derivar en enfrontaments o aldarulls s’haurà d’afrontar el desallotjament’.  
-Punt de Vista. Article d’opinió (Falgàs). Creu que amb tot el que ha passat al llarg de les últimes setmanes (manifestacions dels ciutadans indignats) ‘fa 
preveure que viurem uns moments idferents’. I es pregunta si ‘la classe política ha entès el missatge ciutadà’. Conclou: ‘El missatge ciutadà és “foc nou”, però 
aquest és un foc que ara per ara ningú s’atreveix a encendre. S’ha complicat bastant posar la cara al cartell electoral’. 
-Societat. PÀG 30. Notícia (Redacció). S’exposa que Felip Puig ha demanat als “indignats” que abandonin la protesta però s’exposa a través d’Oriol Sebastià 
que els “indignats” no es pensen moure. ‘La preocupació arriba per dues bandes: que les forces policials aprofitin l’excusa del Barça per desallotjar-los –opció 
que Puig ha descartat- o que els aldarulls provocats per radicals durant la celebració culer esquitxin la imatge dels concentrats’. Neutre. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Contraportada. (Merino) Creu que s’ha de respectar tant la majoria silenciosa que defensava Mas, com els indignats. ‘S’ha de tenir un concepte molt restrictiu 
de la democràcia per negar-nos en el dret. Em diran kumbaià, però potser alguna cosa nova s’està creant per fer política d’altres maneres i eixamplar la 
democràcia’. 
28/05/2011 Sí Editorial, 

Punt de 
Vista, 
Societat 

8 6 Testimonis d’acampats, 
pancartes de la plaça, Felip 
Puig (conseller d’Interior), 
Guàrdia Urbana (xifres), 

“indignats”, acampada, 
concentrats  

Manuel 
Cuyàs, Jordi 
Cabré, S.P./ 
R.G., A.G., 

Editorial, 
Article 
d’opinió (2), 
Notícia (4), 
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Joan Ferran (PSC), Oriol 
Amorós (ERC), Enric 
Millo (PP), CCOO, UGT, 
el Consell de Juventut, el 
sindicat de USTEC, 
Càrites, el Sindicat de 
Periodistes 

M. 
Altarmira, 
X. Miró, 
Redacció (2) 

crònica 

-A la portada: La dura càrrega dels Mossos genera una allau d’”indignats”. S’adjectiva la operació de caòtica i s’afirma que provoca “desenes de ferits”. A més, 
s’especifica que Puig assumeix la responsabilitat d’una operació feta per “higiene i seguretat”. A més, apareix una foto amb el peu de foto seguent: la policia 
colpeja “indignats” asseguts a terra fent resistència pacífica. 
-Editorial. PÀG 18La totalitat de l’editorial. S’afirma que Puig afronta la primera crisi seriosa del seu departament. ‘De raons, no en faltaven per dur a terme 
una acció amb suport policial per garantir els principis bàsics de salubritat i higiene d’un espai públic ocupat, però el resultat final de l’acció ha estat 
contraproduent. Perquè davant la contundència policial un ampli sector de la ciutadania ha respost amb més suport als acampats’. Creu que s’haurà d’analitzar si 
els experts que van assessorar els Mossos van tenir en compte tots els paràmetres. Lloa l’autocrítica de Puig. ‘Va resistir estoicament l’allau de preguntes dels 
mitjans’. Afirma que els acampats s’haurien de protegir més i millor de la presència de grups minoritaris potencialment violents que sempre busquen brega. 
Conclou afirmant que els “indignats” són els que hauran de mantenir l’ordre aquesta nit. Creu que el desallotjament era necessari. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Punt de Vista: Article d’opinió (Cuyàs). Parla del fracàs de ‘l’operació neteja aplicada als indignats’. Creu que el desallotjament no és tant per motius 
d’higiene sinó perquè es pugui celebrar la Champions. ‘En realitat és tot una mica infantil, que no vol dir que no tingui importància’. ‘Escrivint la història? Qui 
ho sap’. IGUAL QUE A L’AVUI, diferent situació 
-Article d’opinió (Cabré). PÀG 19. Creu que sense crisi econòmica no hi hauria acampades. ‘Segurament no ens queixaríem dels desperfectes de la democràcia 
si no fos perquè la situació de col·lapse financer i del mercat laboral han fet l’ambient força irritable’. Creu que s’ha de prendre consciència de la magnitud del 
problema social que estem vivint. ‘Crec que ens equivoquem si ens posem a dividir la societat entre els que són acampats i els que fan de majoria silenciosa, per 
molt certes que siguin aquestes dues realitat. Ambdues realitats s’han d’escoltar’. És crític amb els partits. I conclou: ‘No hi haurà revolució però hi haurà 
d’haver reformes: ah, i els polítics no les podran fer sols’.  
-Societat. PÀG 34. Notícia. (S.P./ R.G.) Es parla d’una ‘operació policial per “netejar” la plaça Catalunya ocupada des de fa catorze dies pels “indignats” va 
acabar amb 120 ferits. S’afirma que Felip Puig va assegurar que l’objectiu no era en cap moment desallotjar el campament, sinó netejar la plaça i retirar-ne els 
objectes perillosos per reduir el risc d’enfrontaments violents. A vespre segons la Guàrdia Urbana més de 12.000 van anar a donar-los suport. ‘Pancartes i crits 
defensen la resistència no violenta’. ‘L’assemblea va decidir que la concentració es manté fins demà. Sense descartar que, si hi ha forces, s’allargui’. IGUAL 
QUE A L’AVUI 
-Notícia PÀG 35. (A.G) Una segona notícia exposa les declaracions de Felip Puig. ‘Tot i expressar-se “raonablement content” de l’actuació “més que correcta de 
la policia”, Felip Puig va afirmar que ha encarregat un informe intern al cap de dispositiu [...]’. S’exposen incògnites: la contundència exercida pels mossos; la 
xifra de policies que van intervenir en una operació que es va allargar 6 hores, i l’hora triada per iniciar la neteja. S’afirma que el conseller es va mostrar molt 
crític amb bona part dels concentrats, els quals va assenyalar com a únics culpables de l’ús de la força per part de la policia. “Hem intentat dialogar, però no ha 
estat possible”. Es conclou afirmant que Puig descarta una nova actuació policial però que “tornaria a actuar igual”. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Crònica PÀG 36. (M. Altarmira, X. Miró) Explica la operació policial. Exposa el motiu oficial de l’operació però afirma que ‘La realitat, però, s’imposa. 
‘Entorn dels concentrats, un cordó policial els relega a la impotència’. S’exposa el primer focus de tensió: ‘Empentes, estrebades i estirades de cabells acaben per 
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esbandir el focus de resistència’. Més endavant, ‘la disposició dels agents i les escopetes dels antiavalots fan preveure una càrrega i els concentrats increpen els 
agents perquè cap té visible el número de placa que l’identifiqui. Amb trets a l’aire, carregant amb les porres, colpejant i empenyent gent i placant-ne a terra, els 
Mossos deixen lliure i acordonada la ronda fins que els camions bloquejats marxen’. ‘Els ferits es converteixen en una realitat palpable’. Exposa els intents de 
diàleg sense fruits. ‘Un quart d’hora després, una  càrrega breu per fer retrocedir els manifestants que volen entrar fa preveure un mal final. A dins, els agents 
intenten trencar la cadena que han format els concentrats, asseguts i agafats de les mans. Hi ha crits, empentes i també cops de porra per desentortolligar la xarxa 
creada pels “indignats”, alguns dels quals llancen ampolles als agents’. Es mostra més a favor dels indignats però és bastant neutral i no utilitza objectius 
contundents contra els Mossos. IGUAL QUE A L’AVUI 
-A la part dreta de la PÀG 37 una columna de tweets d’acampats crítics amb els Mossos. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Redacció)PÀG 38 en la que s’explica la “neteja” de l’acampada de Lleida. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Redacció) S’exposa que el PSC creu que l’actuació de Felip Puig és una extralimitació i que s’hauria d’haver optat per la via pacífica i el diàleg amb 
els acampats. S’exposa que ERC i el PP van ser més prudents i van reaccionar demanant explicacions al conseller. CCOO, UGT, el Consell de Juventut, el 
sindicat de USTEC, Càrites o el Sindicat de Periodistes també van criticar l’actuació. IGUAL QUE A L’AVUI 
29/05/2011 Sí Punt de 

Vista, 
Societat,  

5 2 i quart Felip Puig, PSC, ICV, 
testimonis d’acampats, l 

“indignats”, acampada, 
campament, inquilins de 
plaça de Catalunya,  

Lluís 
Muntada, L. 
N./A.P., 
Redacció, 
Raül Garcia 
Aranzueque  

Breu, 
Columna 
d’opinió, 
Notícia (2), 
Crònica 

-Punt de Vista. PÀG 16Breu del lector que creu que ‘la joventut dels indignats no els permet endreçar cap a una forma més efectiva de contribució al 
desencallament de la societat que critiquem.’ En contra de les acampades.   
-Columna d’opinió. (Muntada) PÀG 18 Fa referència a l’article de l’Imma Merino que ja he analitzat i hi està d’acord. Creu que potser sí que estem en un punt 
d’inflexió en el tipus de fer política. ‘El paradigma de política exclusivament parlamentària que hem conegut, potser ja és irrepetible’. ‘Entrem en una 
democràcia més tensa, molt més viva’. 
-Societat. PÀG 34. Notícia. (L. N./A.P.) S’exposa que una majoria aclaparadora va decidir no dissoldre l’acampada davant la final de la copa d’Europa. ‘Tot i 
guanyar l’opció de mantenir l’acampada, els “indignats” van retirar objectes perillosos, com ara ganivets. [...]’ S’exposen les mesures que han adoptat. S’explica 
que avui es tornarà a votar si es manté l’acampada i a Girona també mantenen l’acampada. La notícia conclou explicant que l’únic ferit greu dels fets de 
divendres havia rebut l’alta voluntària. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Redacció) a peu de pàgina que exposa que Felip Puig acusa als mitjans de comunicació de posar en dubte la feina dels Mossos d’Esquadra. També 
exposa les crítiques que rep Puig de l’àmbit polític i la seva rebuda per part de manifestants demanant la seva dimissió en un acte a Valls. IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-Crònica. (Garcia i Aranzueque) PÀG 35. S’exposa la neteja que han dut a terme els “indignats” i exposa que el dissabte a la tarda moltes famílies amb nens s’hi 
van acostar per a donar-hi el seu suport. Exposa les noves mesures de seguretat que han hagut d’adoptar (com desfer-se de les bombones) i acaba exposant la 
petició de dimissió de Felip Puig per part dels acampats (els quals havien habilitat un taulell per a que tothom qui volgués firmés). IGUAL QUE A L’AVUI 
30/05/2011 No Punt de 

Vista, 
Societat 

4 2 i 1/5 Decisions de l’assemblea, 
testimonis d’acampats, 
Manel Prat (director de la 

Indignats, moviment 15-
M, “indignats”, revoltats,  

Joan 
Menchon, 
Raül Garcia 

Article 
d’opinió, 
Notícia (2), 
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policia) Aranzueque 

Laura 
Nicolás 

Breu,  

-Punt de Vista (Menchon) Article d’opinió que fa una repassada dels fets succeïts al llarg de la setmana. Tan sols enumera les acampades dels indignats. 
-Societat. Notícia (Aranzueque) PÀG 26 S’exposa l’èxit de la celebració de la victòria del Barça sense cap incident. S’exposa la decisió dels acampats d’ajornar 
fins demà la continuïtat de l’acampada i deixar ‘un dia de reflexió per a valorar els riscos d’allargar més del compte la mobilització que, com a molt, podria durar 
una setmana més’. ‘Però tot i el moment dolç que està vivint el moviment, hi ha sectors que s’estan plantejant redissenyar l’estructura organitzativa de la protesta 
de Barcelona per fer-la més eficient, en coordinació amb les assemblees dels barris de Barcelona i d’altres localitats de Catalunya’. S’usen testimonis de ‘gent 
gran’ que considera indignant l’ocupació de l’espai públic. S’exposa que ‘els “indignats” busquen la simpatia  popular’ però que no està gens clar el futur de 
l’acampada. És més aviat crític amb el moviment. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Bitllet que exposa que a Madrid es manté l’acampada.  IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia. PÀG 27 (Laura Nicolás). Exposa que no hi va haver ‘batalla campal en la celebració blaugrana’. Explica la ‘operació quirúrgica puntual i concreta’ que 
van dur a terme els mossos a través de les declaracions de Manel Prat (director de la policia). ‘Va haver-hi atacs al cordó policial, però ni contenidors cremats ni 
danys als comerços’. IGUAL QUE A L’AVUI 
31/05 Sí Punt de 

Vista, 
Societat 

8 1 i 3/4 Intendent dels Mossos, 
experts que assessoren els 
Mossos 

Revolució  dels 
“indignats”, espontanis, 
bongos, moviment del 
15-M 

Isabel 
Llauger, 
Joan Poyano, 
Josep M 
Flores 

Article 
d’opinió, 
Columna 
d’opinió, 
Breu (4), 
Notícia, 
Bitllet, Breu 
d’opinió 

La portada es refereix a la descoordinació entre Mossos i Urbana, que va suposar l’afebliment del dispositiu de divendres passat.  
-Punt de Vista, Article d’opinió (Llauger) PÀG 13. Afirma que és d’una generació més aviat poc indignada –exposa els motius- i conclou que per aquest motiu 
observa, amb escepticisme i des de la distàcia, aquesta nova revolució dels “indignats”. Creu que no és un moviment creïble perquè necessita propostes concretes 
i que l’estat d’indignació és global, no només a Espanya. En contra del moviment.  
-Columna d’opinió (Poyano) PÀG 14. Afirma que els “indignats”, tot i que els també els anomena bongos o espontanis. La idea que defens és que la ‘societat 
civil’ hauria d’haver dissolt les acampades (posa exemples de comerços que es poden veure perjudicats). Ho personalitza en el seu poble. En contra. 
-Breu del lector que exposa la seva experiència davant la càrrega policial. En contra de la càrrega, a favor del moviment.  
-Societat. (Josep M. Flores) Notícia on s’exposa que la descoordinació entre Mossos i Urbana va afeblir el dispositiu de divendres. S’exposa com a motiu 
principal del fracàs la caiguda del mur de contenció que va permetre entrar massivament persones a la plaça. ‘es va obligar l’evacuació immediata a tots els 
agents perquè davant de tanta gent ja no podien garantir ni l’ordre públic ni la seva pròpia integritat física. De fet, un escamot de la brigada mòbil dels Mossos va 
haver d’abandonar la plaça disparant salves amb l’escopeta per protegir-se dels manifestants’. Es lloa l’actuació dels Mossos que afirma que un dels escamots 
estava completament quiet perquè no volien actuar i que quan van decidir fer-ho ‘la situació ja estava desbordada’. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Bitllet on s’exposa que en senyal de solidaritat amb el moviment 15-M gairebé un miler de persones es van reunir davant del consolat a França. IGUAL QUE A 
L’AVUI 
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-PÀG 28. Tres breus a peu de pàgina. Un exposa que el material incaut pels Mossos de l’acampada està apilat al Sot del Migdia, un altre que Democràcia Real Ja 
no serà cap partit polític i un últim que exposa que la parada de metro de la plaça de Catalunya ha estat rebatejada com a “indignació col·lectiva” pels 
“indignats”. IGUAL QUE A L’AVUI 
1/06/2011 No Punt de 

Vista 
4 1/2 - Indignats, 15-M,   Josep M. 

Loste 
Article 
d’opinió, 
Breu 
d’opinió (2) 
Columna 
d’opinió 

-Punt de Vista (Loste) PÀG 16VArticle d’opinió. “Malauradament, indignació i desesperació formen un binomi que ens pot portar coses molt lletges”. Parla 
de la desfeta de l’esquerra en els eleccions.  
-Breu del lector a favor del moviment. 
-Columna d’opinió (Tarradellas) A favor del moviment Exposa que no sap quin serà el futur del moviment però que està segur que és un procés i que les 
revoltes sorgeixen de processos. “Els canvis històrics mai no s’esdevenen a causa d’un fet episòdic sinó que són la conseqüència d’un procés. No sé si és una 
revolta, però intueixo que és un procés. Ho celebraria”. 
2/06/2011 Sí Punt de 

Vista, 
Societat 

5 1 i 3/4 Declaracions de Maria 
Assumpció Vilà (Síndica 
de Greuges de Barcelona), 
fonts policials, altres fonts. 

“indignats”, moviment de 
protesta, acampada 

Xavier Rius, 
A. G. , S. 
Pau/C. 
Sabaté, S. G. 

Article 
d’opinió,  
Breu 
d’opinió, 
Notícia (2), 
Breu 

-Punt de Vista Article d’opinió (Rius) PÀG 16 Considera que creix el nombre de persones que donen les culpes als immigrants, la crisi i l’atur dels seus 
problemes i posa un exemple amb el moviment dels indignats, que considera que necessitaria interlocutors i propostes viables. En contra. 
-Breu d’opinió a favor del moviment. PÀG 17 
-Societat.  Notícia PÀG 30 (Pau/Sabaté) S’exposa que els “indignats” de la plaça de Catalunya van decidir ahir en assemblea mantenir l’acampada de manera 
indefinida. Afirma que 2.000 persones van aplegar-se ahir a plaça de Catalunya i que també es va decidir que cada diumenge es debatrà sobre la continuïtat de 
l’acampada. S’exposa que els “indignats” creuen que és més important com s’abandonen les places que quan s’hauria de fer. S’informa a través de les 
declaracions de Maria Assumpció Vilà que s’ha obert una investigació per estudiar l’operació de neteja de la plaça. Neutral. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (S. G.) PÀG 31. S’informa que suposadament no s’hauria d’haver utilitzat la força en l’operació neteja perquè l’Ajuntament i el ministeri d’Interior 
havien tingut una reunió prèvia i així ho havien acordat (segons fonts policials). S’afirma que “caps antiavalots ja havien mostrat abans la seva disconformitat 
amb el dispositiu en considerar-lo “injustificat”, segons afirmen altres fonts”. Les fonts són difuses, es pretén mostrar la descoordinació entre els cossos 
implicats. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu on s’exposa que Puig compareixerà el proper dijous per a donar explicacions sobre l’operació de divendres i la possible aplicació de detencions 
preventives. IGUAL QUE A L’AVUI 
3/06/2011 No Diàleg, 

Societat 
3 1 i 1/2 Declaracions de 

”indignats”, 
“indignats, moviment, 
moviment assembleari, 

Manuel 
Parés i 

Breu 
d’opinió, 
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Maicas,  
Raül Garcia  
Aranzueque 

Article 
d’opinió, 
Anàlisi 

-Diàleg Breu del lector en contra del moviment de les acampades. PÀG 20 
-Article d’opinió PÀG 22 (Parés). Fa una sèrie de reflexions i la primera considera que “Hem d’aplaudir amb entusiasme el moviment iniciat per un grup 
nombrós de joves de Catalunya i d’altres indrets d’Espanya en defensa d’una democràcia real, que jo anomenaria autèntica”. Creu que no s’ha de pretendre que 
tingui un programa estructurat i unitari, sinó que ha de seguir com ho està fent. A favor del moviment.  
-Societat Anàlisi (Garcia) PÀG 35 Exposa la incògnita de si el moviment es diluirà o aconseguirà canalitzar les seves demandes. Exposa la idea de que el 
moviment només té clar que no es vol convertir en un partit polític. Exposa la organització del moviment. “Però arribar a una estratègia comuna constarà Déu i 
ajuda” per argumentar aquesta afirmació exposa la gran diversitat d’opinions que es presenten a les assemblees i la gran diversitat de missatges que guarneixen 
la plaça. “El risc dels indignats és que amb tanta disparitat d’opinions i d’estratègies, una cosa sovint tan efímera com el suport popular s’esvaeixi. Els propers 
dies podrien ser clau per comprovar-ho”. IGUAL QUE A L’AVUI 
4/06/2011 No Editorial, 

Punt de 
Vista 

5 1 i 1/4 - indignats”, moviment de 
protesta,  
 
Moviment, acampats, 
indignats,  

Lluís 
Muntada, 
Eva Vàzquez 

Editorial, 
Columna 
d’opinió (2), 
Breu 
d’opinió (2) 

-Editorial PÀG 14 Exposa les raons les quals els “indignats” han decidit mantenir l’acampada a plaça de Catalunya i considera que “l’argument de mantenir 
l’ocupació de la plaça de Catalunya per guanyar temps per consolidar la seva ideologia resta força i credibilitat a un moviment que ha aconseguit una àmplia 
simpatia social que es pot veure significativament minvada. I si això passa, el moviment haurà fracassat”. Es transmet la idea de que s’ha d’abandonar 
l’ocupació de l’espai públic. IGUAL QUE A L’AVUI, PERÒ MÉS LLARGA: Exposa que “la continuïtat s’ha d’articular des d’altres escenaris que en cap cas 
poden passar per l’ocupació indiscriminada d’espais públics”. S’allarga una mica, però l’argument és el mateix. 
-Punt de Vista (Lluís Muntada) PÀG 16Columna d’opinió. “Els acampats estan convertint-se en un problema per ells mateixos”. Exposa que els problemes de 
la societat actual només es poden resoldre amb més política. En contra del moviment.  
-Breu del lector (2) un a favor i un en contra del moviment. 
-Columna d’opinió (Vàzquez). “D’aquell moviment engrescador ha quedat una certa sensació de disgregació i apatia. [...] La indignació sola, el sentiment que 
ha servit per identificar-los, no és suficient per donar una direcció al moviment”. En contra del moviment, creu que ha perdut el seu sentit. 
5/06/2011 Sí Punt de 

Vista, 
Economia 

4 1 Declaracions de Jaume 
Bosch (ICV-EUiA), 
declaracions de 
l’Associació Professional 
de l’Escala Superior de 
Mossos. 

“indignats”, col·lectiu Esteve 
Vilanova 

Breu 
d’opinió, 
Anàlisi, 
Notícia, 
Breu 

-Punt de Vista Breu del lector a favor del moviment. PÀG 16 
-Economia Anàlisi (Vilanova) PÀG 27 Exposa els esforços que va costar a la seva generació aconseguir la democràcia. “I resulta que, en poc temps, uns 
indignats s’apoderen de les places d’aquest país, planten tendes de campanya on els ve bé, transformen en hort els jardins públics, tallen places i carrers, i 
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impunement transgredeixen qualsevol normativa com la de sanitat, l’alimentària [...] I el més sorprenent és que reneguen d’aquesta democràcia que els deixa 
aquests espais d’indemnitat per abusar de la resta”. En contra del moviment. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Societat Notícia (Redacció) PÀG 32 exposa que els “indignats” acorden acampar al Parlament el 14 de juny. Neutral IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu on s’exposen retrets que s’han produït entre IC-V i els Mossos IGUAL QUE A L’AVUI 
6/06/2011 Sí Editorial, 

Societat 
3 4/5 - “indignats”, moviment, 

acampada 
Adrià Gala Editorial, 

Notícia, 
Breu 

En portada es fa referència a la divisió dels “indignats” i al fet que s’hagi aprovat el dret a l’autodeterminació.  
-Editorial Els riscos de perpetuar la desobediència. S’exposa que el fet de continuar l’acampada de manera indefinida por donar mala imatge dels “indignats” i 
que la seva simpatia es vegi minvada. “La desobediència civil es pot justificar en el temps si es planteja dintre d’uns límits raonables que avui a la plaça de 
Catalunya s’han exhaurit”. En contra de continuar la ocupació de plaça de Catalunya, a favor del moviment.  
-Societat Notícia (Gala) PÀG 30 Titular: La divisió s’instal·la entre els “indignats” de Barcelona. S’exposa que ahir van votar i van decidir que deixarand e 
dormir a la plaça però no quin dia ho faran. També es dóna molta importància a l’aprovació del dret a l’autodeterminació. Es dóna molta importància a les 
discrepàncies internes del moviment i al fet de l’autodeterminació, tot i que s’especifica que ha estat una decisió molt criticada i que no hi havia un ampli 
consens.  IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu que exposa que s’ha abandonat l’acampada a Lleida IGUAL QUE A L’AVUI 
7/06/2011 No - 0 0 - - - - 
8/06/2011 No Punt de 

Vista, 
Societat 

6 2 i 1/4 - Acampats, “indignats”, 
manifestants, acampats, 
acampada, moviment 
ciutadà 

Magí 
Sunyer, 
Josep M. 
Flores, 
Redacció 

Columna 
d’opinió, 
Notícia (2), 
Breu (3) 

-Punt de Vista Columna d’opinió (Sunyer). PÀG 15 Creu que tenen tota la raó del món d’estar indignats però que han rebut massa atenció mediàtica. “Tenen 
les meves simpaties perquè han sabut amplificar un malestar que tan sols comença”, però considera que s’han d’organitzar i enrobustir el discurs. A favor, però 
creu que s’haurien d’organitzar.  
-Societat PÀG 28 Notícia (Flores) Les “altres” imatges. S’exposa que el conseller Puig intentarà demostrar al Parlament que l’actuació policial va ser 
proporcional a l’agressivitat d’alguns concentrats. Exposa la xifra d’agents que van participar, la d’agents ferits i la de manifestants ferits. S’afirma que Puig 
intentarà demostrar la “injustícia” dels mitjans de comunicació i que probablement ho farà amb l’ajuda de vídeos i imatges. Exposa la durada d’alguns vídeos 
on es pot veure com “indignats” ataquen antiavalots i s’exposa les diferents vies a partir de les quals els Mossos poden aconseguir imatges per a defensar-se. La 
notícia està il·lustrada amb imatges que mostren atacs a Mossos (tot i que no són imatges de massa gravetat). IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu on s’exposa que la resistència passiva és delicte. Es defensa l’actuació policial amb aquest argument (s’afirma que els Mossos no anaven amb la intenció 
d’actuar de manera violenta però que els “indignats” estaven cometent un delicte).  IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu on s’exposa que s’han de revisar els protocols de col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos degut a la falta de coordinació que es va manifestar durant 
el dispositiu policial. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Redacció) PÀG 29 s’exposa que “els advocats alerten que la policia va vulnerar drets”. Un equip de lletrats de la comissió de defensa emet un informe 
sobre les càrregues i conviden a denunciar. ¼ en comparació al que s’exposen els atacs que van rebre els mossos. IGUAL QUE A L’AVUI 
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-Breu on s’exposa que la forta pluja del dia anterior va obligar a ajornar l’assemblea i s’afirma que a la última assemblea hi va haver gran disparitat d’opinions 
que “es pot interpretar com una esquerda del moviment ciutadà”. IGUAL QUE A L’AVUI 
9/06/2011 Sí Editorial, 

Punt de 
Vista, 
Societat 

4 1 i 1/3 Declaracions de felip Puig Acampats, “indignats”, 
moviment, 

Jordi Grau, 
Adrià Gala 

Editorial, 
Columna 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-Editorial PÀG 14  Felip Puig porta l’aigua al seu molí. Crític amb el conseller (no massa) ja que va canviar de discurs. Exposa la demanda de dimissió del 
conseller per part d’ICV i SI com una “sortida de to”. “Puig va saber portar l’aigua al seu molí fent una defensa sense condicions de l’actuació policial que va 
arrossegar la resta de partits a sumar-s’hi sense que renunciessin a la crítica per les decisions de caire polític que van desencadenar l’actuació policial”. No es fa 
cap referència a la falta de fotografies (mentre que el dia abans hi havien dedicat tota una notícia hi havien afirmat que Puig aportaria imatges noves de 
l’helicòpter). IGUAL QUE A L’AVUI 
-Punt de Vista Columna d’opinió (Grau)  PÀG 16 “Sense necessitat d’acampada d’indignats, que es podrien haver estalviat, s’estan gestant moviments 
participatius prou interessants que podrien arribar a condicionar futurs governs, i no només municipals”. A favor del moviment, no de l’acampada. 
-Breu d’opinió a favor del moviment. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Societat Notícia (Gala) PÀG 29 S’exposen les declaracions de Puig que “reconeix que va fallar la planificació de l’operació i la coordinació, lamenta els fets 
però els atribueix l’ús de la força a la “violència” dels acampats i exigeix un únic cap dels dispositius.” Només declaracions de Puig. 
-Breu on s’exposa que “només 300 persones van aplegar-se a l’última assemblea” i que el moviment ja ha decidit abandonar la plaça de nit i traslladar el 
moviment poc a poc als barris. També es menciona l’acampada del 14 de junt al Parlament. IGUAL QUE A L’AVUI 
10/06/2011 No Punt de 

Vista 
3 3/4 IGUAL QUE AL PUNT Indignats 

 
“indignats” 

Toni Strubell 
Trueta 

Columna 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-Punt de Vista. PÀG 17 Columna d’opinió (Strubell). Creu que les reivindicacions dels indignats són justes i s’han de tenir en compte, però que els canvis 
s’han de fer a través de la política i mitjançant l’assoliment de l’estat propi. No està d’acord amb el moviment dels indignats, creu que s’ha de vehicular a través 
de la política.  
-Societat PÀG 30  Notícia (Redacció) S’informa de les declaracions de Puig respecte l’acampada del Parc de la Ciutadella, que considera que és responsabilitat 
de l’alcalde de Barcelona.  IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu en què s’exposa que els “indignats” debaten el seu futur i es reforça a través de declaracions de “indignats” el fet que abandonar l’ocupació de la plaça no 
ha de ser un pas enrere pels acampats. IGUAL QUE A L’AVUI 
11/06/2011 No Punt de 

Vista 
4 1 - “Catalan Revolution”, 

acampada, indignats,  
 
“indignats” 

Carmen 
Pérez, 
Carme 
Forcadell 

Breu 
d’opinió, 
Article 
d’opinió (2), 
Breu 

-Punt de Vista Breu del lector en contra del moviment. PÀG 18 
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-Article d’opinió (Pérez) PÀG 21 Critica que el moviment només es parli en castellà “Els indignats, amb una equivocada idea d’integració, han exlòs 
lingüísticament les persones nouvingudes però també molts catalans”.  
-Article d’opinió (Forcadell) “Hi ha moltes veus que qüestionen la legitimitat d’aquests grups que, indignats o no, s’han apropiat zones de les ciutats i han 
convertit espais públics en espai d’ús privat”. Crítica, a més, que la majoria d’arguments traspuïn espanyolisme, CREU QUE S’HAURIA DE FER UN 
MOVIMENT CENTRAT EN LA QÜESTIÓ NACIONAL.  
-Societat Breu (Redacció) exposa que una cadena de “indignats” envoltarà el Parlament amb l’objectiu d’evitar “sense coaccionar” el ple de pressupostos. 
12/06/2011 No Punt de 

Vista,  
1 1/5 - Indignats,  

 
 

Xavier Valls 
Serra,  

Article 
d’opinió,  

-Punt de Vista Article d’opinió (Valls) En contra del moviment, “les batalles frontals contra el poder establert mai funcionen”. Creu que els indignats haurien 
de formular altres propostes.  
13/06/2011 Sí Països 

Catalans, 
Punt de 
Vista 

4 2 i 1/3 - “indignats”, moviment, 
acampada, 15-M 
 
Moviment de maig,  

M.R., 
Miquel A. 
Luque/Lluís 
Arcal, 
Xavier Díez 

Notícia (2), 
Breu, Article 
d’opinió 

-Països Catalans Notícia (M.R.) PÀG 6 Exposa que la presència de grups antisistema que no volen acatar les decisions de l’assemblea provoca que no es 
desmantelli el campament. Exposa que el dimarts s’instal·larà al Parlament i que es va obligar a una paradeta a treure a treure l’estelada. Neutral. IGUAL QUE 
A L’AVUI, DIFERENT SECCIÓ 
-Breu que exposa l’alegria dels comerços de Madrid per la fi de l’acampada a Madrid. IGUAL QUE A L’AVUI, DIFERENT SECCIÓ 
-Notícia PÀG 7 (Luque/Arcal) Exposa que els indignats tenen molt clar que el moviment ha d’evolucionar i que les acampades suposen un element estàtic. 
Aixecaran els campaments per a portar-los als barris i altres punts de les ciutats perquè les seves reivindicacions s’estenguin. Parla de “èxit de les acampades”. 
Aleshores es divideix en quatre blocs que exposa: que l’acampada de Terrassa es transforma, que la de Badalona esdevé nòmada, que continuen amb 
l’acampada a Mataró i que divendres decidiran el futur de l’acampada de Sabadell. 
-Punt de Vista. Article d’opinió (Díez), “Més enllà d’un cert perill d’excessiva estètica i folklore revolucionaris, el moviment de maig sorprèn pel realisme de 
les reivindicacions. Tanmateix, les escasses probabilitats que l’estat cedeixi a aquesta mena de peticions tan lògiques implica el reconeixement que són els 
interessos minoritaris dels poders fàctics els que evidencien que la nostra és una democràcia irreal”. A favor del moviment 
14/06/2011 No Punt de 

Vista, 
Societat 

4 1 i 1/5 - Moviment ciutadà, 
acampats 
 
Acampada, “indignats”, 
moviment 

Isabel 
Llauger, M. 
R.  

Article 
d’opinió, 
Breu 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu 

-Punt de Vista Article d’opinió (Llauger) “Quina pena que aquest moviment ciutadà, legítim en les seves reivindicacions de millores, hagi acabat convertint-se 
en una caricatura buida de contingut que premetem entre tots perquè pensem que al finals els allà acampats són o podries ser els nostres fills” A favor de les 
reivindicacions, en contra de les formes del moviment.  
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-Breu del lector en contra del moviment  
-Societat Notícia (M.R.) PÀG 28 S’exposa que l’acampada de la plaça Catalunya vol plantar-se a la Ciutadella. Es remarca que els organitzadors afirmen que 
és un moviment no violent, absolutament pacífic i massiu. IGUAL QUE A L’AVUI  
-Breu que exposa que el moviment 15-M a la Puerta del Sol ha arribat a la seva fi i que durant el dia d’avui es desmantellarà. IGUAL QUE A L’AVUI 
15/06/2011 Sí Política, 

Cultura 
5 3 Carta dels “indignats”, 

declaracions de diputats, 
declaracions dels 
“indignats” 

“indignats”, acampada, 
moviment 15-M, 
campament, 
 
Declaracions de Serrat 

Sònia Pau/ 
Adrià Gala, 
Redacció, 
M. R., 
Raquel Font 

Notícia (3), 
Breu, 
Crònica 

-Política Notícia (Pau/Gala) PÀG 9 Exposa que més de 4.000 indignats es van concentrar ahir a la tarda al voltant del parc de la Ciutadella. Informa de com va 
anar la jornada. IGUAL QUE A L’AVUI, 
-Breu on s’exposa que el zoo i els centres que hi ha al parc preveuen una jornada normal. IGUAL QUE A L’AVUI, 
-Notícia (Redacció)  PÀG 10 S’exposa part de la carta que els “indignats” han enviat als diputats i les respostes d’alguns diputats. A partir de les respostes dels 
diputats s’exposen els arguments pels quals els diputats consideren que han d’anar al Parlament IGUAL QUE A L’AVUI, 
-Crònica (M. R.)  Al campament de plaça Catalunya queda en standby. A través de declaracions de “indignats” que es volen quedar a la plaça es desacredita el 
moviment. “Sóc feliç. Em pinto les ungles, m’he tatuat, jugo amb les criatures...”. S’exposa que els veritables “indignats” s’han desplaçat als barris. Deixa en 
mal lloc els indignats IGUAL QUE A L’AVUI, 
-Cultura (Raquel Font) S’exposa que Serrat ha mostrat el seu suport als indignats. PÀG 30 
16/06/2011 Sí Editorial, 

Punt de 
Vista, 
Política, 
Contra 

47 13 Declaracions d’Artur Mas, 
Oriol Pujol (CiU), 
Joaquim Nadal (PSC), 
Alícia Sánchez-Camacho 
(PP), Joan Herrera (ICV-
EUiA), Joan Puigcercós 
(ERC) 
 
Declaracions dels 
“indignats” 
 
Comunicat de Trias i 
Hereu 
 
Comunicat dels 
“indignats”, declaracions 
de participants al bloqueig 
del Parlament 

Col·lectiu dels 
“indignats”, Moviment 
ciutadà carregat de raons, 
moviment dels 
“indignats”, “indignats”, 
mobilització, moviment 
15-M, 15-M 

Manuel 
Cuyàs, Jordi 
Badia, 
Ferran 
Espada, 
Jordi Grau, 
Carles 
Ribera, Odei 
A.-Etxearte, 
Jordi 
Panyella, 
Emma 
Ansola, 
Josep M. 
Flores (2), 
Marc 
Bataller, 
Montse 

Editorial, 
Article 
d’opinió (3), 
Columna 
d’opinió (2), 
Notícia (6), 
Breu (3), 
Crònica (2), 
Breu 
d’opinió (30) 
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Declaracions de Zapatero, 
Mariano Rajoy i Josep 
Duran i Lleida (CiU), 
Francesc Vallès (PSC)  
 
Piulades de Twitter, 
trending topics 

Oliva,  Sònia 
Pau /Adrià 
Gala, 
VVAA, Xavi 
Aguilar, 
Xevi Sala 

S’hi dedica la totalitat de la portada: Indignant. No es comença des de la pàgina 2.  
-Editorial “El grotesc espectacle d’ahir ha estat la gota que ha fet vessar el vas en aquest procés que ha portat un moviment ciutadà carregat de raons a anar-les 
perdent totes pel camí de la degeneració cívica i la incapacitat de generar un discurs coherent, organitzat i assumible des de la simple normalitat democràtica”. 
“Els fets d’ahir no es poden tolerar”. Exposa que els “indignats” s’haurien de plantejar si és el sistema que els exclou o són ells que s’exclouen. IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-Punt de Vista, Vuits i Nous (Cuyàs) PÀG 2 “Ahir, 15 de juny, aniversari de les primeres eleccions democràtiques, hi va haver un intent de cop d’estat a 
Catalunya”.  “Es veu que en aquest país no hi ha manera que qualsevol moviment juvenil acabi bé”. En contra del bloqueig al Parlament. IGUAL QUE A 
L’AVUI 
-Article d’opinió (Badia) “Parlar de fracàs de democràcia és un error, perquè una de les gràcies del sistema és la possibilitat de posar-lo de cap per avall de tant 
en tant” “És el ressò d’un malestar que es va reproduint des de fa anys i a escala mundial”. Creu que el moviment dels “indignats” és tan sols una expressió del 
malestar de la societat, que s’ha de posar l’atenció al veritable problema de fons.  
-Article d’opinió (Espada) creu que les accions violentes no tenen excusa però “més enllà del gravíssim error tàctic del moviment del 15-M i de la 
deslegitimació que se’n derivarà, no estem davant d’un atac a la democràcia, sinó davant d’un preocupant símptoma de degradació democràtica de la nostra 
societat”. Creu que els polítics els haurien d’escoltar. A favor del moviment, no de les formes.  
-Columna d’opinió. En contra del moviment i de l’actuació violenta contra els ministres. “No s’hi val a treure ferro del que va passar. Va ser molt greu. Si cal 
canviar les coses ha de ser perquè ho vulgui una majoria. La resta ens porta a la dictadura”.  
-Política PÀG 12 Notícia (Ribera) PÀG 4“El moviment dels “indignats” va dilapidar ahir bona part de la seva credibilitat abm una acció antidemocràtica sense 
precedents en la història recent de Catalunya”. Exposa com van anar els fets de manera neutral. Afirma que els “indignats”, “potser conscients que l’havien fet 
massa grossa, es van afanyar a carregar les culpes a grups que, segons ells, no representen el moviment”. Exposa que a mitja tarda van traslladar el moviment 
de manera pacífica a la plaça Sant Jaume. Neutral, exposa que els indignats es van desmarcar de l’activitat violenta. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Etxearte) PÀG 13 A partir de les declaracions d’Artur Mas s’exposa la visió del president referent als fets. Reclama una reflexió als acampats per 
haver traspassat les línies vermelles i recorda la lluita democràtica de generacions. Exposa les declaracions de diferents grups parlamentaris, els quals 
combreguen en l’essència del discurs de Mas. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu que exposa la declaració conjunta. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Crònica (Panyella) PÀG 14 Exposa com els “indignats” van rebre la notícia de que els diputats i el president arribaven amb helicòpter al Parlament. “Van 
començar a debatre en improvisades rotllanes fins a quin punt havien reeixit en la seva acció de protesta”. Exposa, a través de declaracions de “indignats” el fet 
que ells volien una protesta pacífica i massiva.  “La desmesura de la mobilització d’ahir va acabar per ofegar la causa real de la protesta”. Els arguments i 
declaracions que exposa intenten mostrar que els “indignats” no volien una actuació violenta.  IGUAL QUE A L’AVUI 
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-Notícia (Ansola) PÀG 15 Exposa que tant l’alcalde en funcions com l’electe consideren en condemnar les actuacions violentes però creuen que hi ha motius 
però es mostren receptius al missatge dels indignats. “La defensa d’unes idees legítimes no pot ser, en cap cas, l’excusa per bloquejar l’accés al Parlament dels 
diputats que han estat democràticament escollits”(fragment del comunicat). IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu que exposa que el zoo i l’IES van haver de tancar portes. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Notícia (Flores) PÀG 16 Exposa que els Mossos tenien un pla B que consistia en celebrar el Ple en un altre ciutat catalana. Informa dels passos que va seguir 
Artur Mas i els diputats abans de decidir entrar al Parlament en helicòpter (ho van intentar vàries vegades amb cotxe). Neutral.  
-Crònica (Bataller) PÀG 12 Crònica on s’exposa com els diputats van arribar al Parlament i la tensió que van viure alguns per entrar-hi. Neutral, no utilitza 
adjectius contundents contra el moviment. IGUAL QUE A L’AVUI, 
-Notícia (Oliva) PÀG 13 S’exposen les declaracions de Zapatero, el qual rebutja les expressions de violència i expressa el seu suport a Mas. Seguint la mateixa 
tònica, també s’exposen declaracions de Rajoy, Duran i Lleida  i Francesc Vallès. IGUAL QUE A L’AVUI, 
-Notícia (Pau/Gala) PÀG 10 Exposa que els “indignats” atribueixen l’atac a esvalotadors externs. “La persecució, els atacs i els insults als diputats d’ahir, en 
una acció pensada per evitar que entressin al Parlament i comencessin a tirar endavant els pressupostos de la retallada, els va restar punts i segurament els va fer 
perdre part del suport social que s’havien guanyat al llarg de trenta dies”. A través de declaracions de “indignats” i del comunicat que ells mateixos van 
redactar, s’exposa la visió del moviment en relació al bloqueig del Parlament. S’exposa que es va fer una assemblea i que es va refusar la idea d’assetjar als 
diputats quan sortissin del Parlament i es va decidir traslladar la protesta a la Plaça Sant Jaume de manera pacífica. “Els fets no van anar més enllà”. Defensa el 
moviment. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Breu que exposa que l’acampada de la Puerta del Sol condemna la violència del Parlament IGUAL QUE A L’AVUI 
- PÀG 22 Breus d’opinió (30) Que són valoracions de personalitats del món cultural, polític i social català referents als fets d’ahir al Parlament. La majoria són 
del parer que les reivindicacions dels “indignats” estan fonamentades però que la violència els resta credibilitat. Estan d’acord amb el fons, però no en les 
formes.  IGUAL QUE A L’AVUI 
-Contraportada (Aguilar) Article que exposa l’allau de missatges de Twitter a favor de la classe política i en contra de l’actuació violenta dels “indignats”. 
Informatiu. IGUAL QUE A L’AVUI 
-Columna d’opinió (Sala) “El moviment dels indignats té les seves contradiccions, l’ús de la violència n’és des d’ahir una més, però no se li pot negar la virtut 
de retratar els polítics”. A favor del moviment, considerant que s’haurien de fer canvis i condemnant les actuacions violentes.  
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LA 
VANGUARDIA 

PORTADA SECCIÓ Nº DE 
PECES 

Nº DE 
PÀGINES 

FONTS DENOMINACIÓ AUTOR TIPUS 

15/05/2011 No - 0 0 - - - - 
Hi ha una notícia d’una pàgina (pàg. 36) que parla de la necessitat de que els polítics siguin més carismàtics i escoltin a la societat. Parlen de les xarxes socials 
com a un element positiu per a la societat, però no es fa referència a la manifestació que s’està convocant pel diumenge. 
16/05/2011 No - 0 0 - - - - 
Tan sols es fa referència a que hi van haver ‘manifestacions’ en una notícia en què s’explica el discurs de Mas i les ‘majories silencioses’, però no es fa 
referència específicament a les manifestacions del diumenge, sinó a les del dissabte.  
17/05/2011 No Tendències 1 1/3 Policia nacional, cites, 

organitzadors, José Luis 
Sampedro (novel·lista) 

Moviment, manifestació Francesc 
Bracero 

Notícia 

-Tendències: es compara la mobilització amb la del Caire. És neutral, explica els fets i inclús es pot entreveure simpatia cap al moviment: ‘hi ha polítics en 
partits d’esquerres que s’han apuntat a seguir el moviment com si la protesta no anés també contra ells. No han entès res’.  
18/05/2011 Sí Política 3 1 La Guardia Urbana 

(perquè aquesta diferència 
entre concentració i 
acampada), David Braco 
(advocat líder del 
moviment), informació 
dels tríptics que es 
repartien, informació del 
manifest del moviment de 
la seva web. 

Plataforma social, 
moviment, inofensiu 
campament, 
mobilització sense 
precedents, moviment 
15-M, manifestació del 
15-M 
Moviment #noelsvotis, 
moviment ambigu de 
ciutadants 

Pedro Vallín/ 
Felip 
Vivanco, 
Florencio 
Domínguez,  

Notícia, 
Breu 
informatiu, 
Article 
d’opinió 

-Política. A la pàgina 11 apareix una imatge de l’acampada de Madrid amb una petita explicació, però la notícia és sobre les retallades. “Entre els assistents, 
parats, jubilats, estudiants, famílies al complert... corejaven ‘No ens representen’.” 
-La notícia exposa els fets de la jornada anterior. Crida l’atenció que la imatge que l’il·lustra és una del Santiago Segura. Es parla de ‘mobilització sense 
precedents’, cosa que demostra que es dóna importància al moviment. Es parla de que a Barcelona va ser ‘menys multitudinària que a Madrid però que només 
arribar ja es van començar a organitzar’. A més, s’especifica que la Guàrdia Urbana no pretén actuar contra ells perquè els considera ‘una concentració i no una 
acampada, que podria considerar-se una ocupació de l’espai públic. Es parla d’un ‘intimidant cordó policial’ i d’un ‘inofensiu campament’. Tot i que per les 
expressions que utilitza sembla que es situï més a favor dels manifestants, no ho fa de manera evident (poder per contrarestar la poca informació dels dies 
anteriors?).  
-Apareix un breu on es parla de les reaccions dels partits.  
-L’article d’opinió apareix a peu de pàgina i el que fa és contextualitzar el perquè del moviment. És crític amb els polítics i el moviment, ja que el denomina 
‘moviment ambigu de ciutadans’ creu que el moviment és necessari però no hi veu continuïtat. ‘No se sap si el seu activisme tindrà continuïtat, si la seva 
aparició estel·lar ha estat un moviment de fons o un acte fugaç’.  
19/05/2011 Sí Article del 6 2 i una Junta Electoral Provincial, Acampada, protesta José Antich, Article, 
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Director, 
Política i 
Opinió 

columna cites joves concentrats, 
PSOE, lemes protestes, 
Ministeri de Interior, 
Rubalcaba, Policia, 
promotores de la protesta i 
Constitució 

antipolítica, protesta, 
movimient 15-M 
 
Spanish Revolution, 
acampada, presumpte 
revolució espanyola 

Toni Batllori 
(ninots) Enric 
Juliana, Jordi 
Barbeta, Luis 
Izquierdo, 
Antoni 
Puigverd, 
Quim Monzó 

Crònica,  
Bitllet, 
Notícia, 
Columna 
d’opinió (2)  

-Article del Director: (Antich) a la segona pàgina el director fa al·lusió a la mobilització relacionant-la amb la recta final de la campanya. No està a favor del 
que defensa el moviment. ‘Tot i que pel que sembla el moviment 15-M es defineix com a apolític, és bastant evident que els joves desencantats potser ho estan 
més amb el Govern Zapatero que amb qualsevol altre formació política’.  
-Política: es dedica la caricatura per a criticar les reaccions polítiques enfront el moviment. La crònica exposa el moviment i afirma que ‘el jovent sense 
perspectives ha començat a protestar, envalentit pels fetitxes ideològics de l’època i les possibilitats de vinculació social que ofereix la xarxa electrònica 
d’internet.’ Treu importància al moviment i ho relaciona amb les reaccions dels partits polítics. 
-El bitllet afirma que el que està passant a espanya a passat a altres països i que el moviment no suposarà cap canvi substancial. ‘Està coincidint una ofensiva 
conservadora molt potent i un altre anticonservadora que ja veurem què dóna de si’.  
-La notícia a peu de pàgina parla de la decisió que pot prendre la Junta Electoral i parla de casos semblants que han passat al llarg de la història.  
-Columna d’opinió: és crítica amb el moviment. ‘Convé recordar que feixisme i anarquisme, antagònics en aparença, no estan tan allunyats’. Arriba a la 
conclusió que els partits polítics són necessaris i que totes les llistes de partits tenen candidats que realment tenen vocació política i que ho fan bé. ‘Ofereixen al 
comú més del que mai rebran’.  
-Opinió. La columna d’opinió de Quim Monzó és extremadament crítica amb el moviment. ‘Més que un canvi dràstic de les institucions polítiques i socials i de 
les estructures econòmiques, aquesta presumpte revolució espanyola que n’enarbora el nom en anglès – Spanish Revolution – fa pensar més aviat en els 
enrotllats que van al restaurant a menja noodles perquè, dient-ne noodles, dels fideus, es pensen que són supercosmopolites’ o ‘que els campistes diguin que 
lluiten contra el bipartidisme queda ben bufó, però per a això hi ha urnes: per votar a partits que no siguin els dos que remenen les cireres. La torrada mental que 
els campistes exhibeixen és tan grossa que és difícil saber què volen’. 
20/05/2011 Sí Política i 

Opinió 
9 3 i un 

requadre 
d’opinió 

Junta Electoral Central, 
Constitució, Tribunal 
Constitucional, Bob 
Dylan, Manuel Fraga, 
Govern espanyol, Alicia 
Sánchez-Camacho, 
alcaldables, Policia, 
Sindicat Mossos 
d’Esquadra, Tribunal 
Superior de Justícia de 
Cataluña, líders 

Protesta antipolítica, 
moviment DRY, 
moviment Democràcia 
Real Ja, mobilitzacions, 
moviment estudiantil, 
concentrats, indignats, 
#spanishrevolution, 
concentracions de 
Democràcia Real Ja, 
moviment 15-M, 
protesta de la classe 

Toni Batllori, 
Jordi Barbeta, 
Enric Juliana, 
Antoni 
Puigverd, 
Jose Maria 
Brunet, S. 
Heredia 

Crònica, 
Bitllet (3), 
Columna, 
Article 
d’opinió, 
Noticia, 
Breu del 
lector (2) 
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concentració mitjana 

No parles d’indignats, i si ho fan ho posen en cursiva.  
-Política S’hi dedica el ‘Ninots’. La crònica relaciona les manifestacions amb les que hi va haver fa deu anys a Espanya i es posa a favor dels manifestants 
afirmant ‘que el carrer els pertany’. Exposa el difícil paper al que s’enfronten els polítics: ‘El més evident és que el moviment DRY ha agafat per sorpresa a tots 
els partits, als governs i sobre tot als candidats, que no sabien com fer-se els simpàtics amb un col·lectiu que els està esguerrant l’sprint final de la campanya’. Es 
segueix parlant de que és un ‘moviment estudiantil’ i surt ressaltat: ‘protesta de la classe mitjana’.  
-El bitllet parla de que hi ha jutges que fan bé la seva feina i que cal tenir-hi fe. ‘A Espanya queda gent que fa bé la seva feina. Hi ha esperança’.  
-Un altre bitllet parla del ressò que està tenint l’#spanishrevolution arreu del món.  
-La columna d’opinió de Puigverd analitza el ‘buit de la política’. Parla de les poques perspectives de futur dels joves i de que el fet que els polítics es mostrin a 
favor de les acampades mostra l’evident ineficàcia d’aquests.  
-Notícia que analitza a base de sentències anteriors, el que pot passar amb les acampades.  
-Bitllet que exposa la demanda del moviment de reformar la llei electoral i exposa l’organització de les acampades. Informa. 
-Opinió apareixen dos breus del lector, les dues es mostren a favor del moviment. 
21/05/2011 Sí Article del 

Director, 
Política, 
Opinió 

14 6 Junta Electoral, testimonis 
d’acampats, Rubalcaba, 
policia, Esperanza 
Aguirre, García Albiol 
(PP), Gomà (ICV), Quim 
Monzó, Zapatero, Tribuna 
Constitucional, Tribunal 
Suprem, José Ríos 
(advocat de Múrcia que es 
presenta directament 
davant el TC), José 
Manuel Maza i Benigo 
Varela (magistrats de la 
Sala Penal del Tribunal 
Suprem), drets 
fonamentals (Dret de 
Reunió) article 23 de la 
llei de Seguretat 
Ciutadana, Constitució i 
Tribunal Europeu de Drets 
Humans. 

Concentracions, 
protesta espanyola, 
acampades, protestes 
dels joves 
presumptament 
indignats, fenomen 
difícil de definir i 
analitzar, catarsi, 
moviment juvenil, 15-
M, mobilització, 
indignats, fenomen dels 
indignats del 15-M, 
moviment 15-M, 
moviment popular 

José Antich, 
Toni Batllori, 
Enric Juliana, 
Jordi Barbeta, 
Antoni 
Puigverd, 
Jordi 
Graupera, 
Francesc-
Marc Álvaro, 
Fernando 
Ónega, Juan 
Carlos 
Merino/Iñaki 
Ellakuría, 
José María 
Brunet, L. 
Izquierdo, J. 
M. Brunet/L. 
Izquierdo, 
Pedro Vallín, 
Imma Monsó 

Article 
d’opinió (2), 
Crònica, 
Bitllet (2), 
Columna 
d’opinió (4), 
Article de 
l’espectador 
(2),  Notícia 
(3) 

-Article del Director, PÀG 2. (Antich) Afirma que la única raó de les concentracions no és el malestar social per la crisi econòmica, sinó que també hi han 
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tingut a veure les eleccions. ‘Les eleccions de demà han estat, sense dubte, la catapultada imprescindible perquè la metxa s’encengués i les imatges es 
propaguessin pel món sencer’. Dóna la raó a les persones que es manifesten però creu que s’ha d’anar a votar. ‘La sobirania popular continuarà essent a les 
urnes. 
-Política, PÀG 12. S’hi dedica el ‘Ninots’ (Toni Batllori) 
-Crònica. Critica que es vegi la protesta espanyola com un epíleg del nord de l’Àfrica. ‘De nou, l’Àfrica comença al Pirineu. Aquesta imatge –segurament no 
buscada pels joves que exigeixen un país millor- no tindrà conseqüències innòcues per als interessos generals. Tot té un preu’. S’informa de que les acampades 
es mantindran tot i la prohibició de la Junta, i que els Mossos no hi intervindran ‘si no hi ha actes de provocació’. ‘La imatge d’Espanya –i la de Catalunya- està 
en joc’. Afirma que els manifestants ‘els interessa el final pacífic de la protesta’, però que ‘en situacions d’aquest tipus no hi falten mai els provocadors’. 
Defineix la mobilització com una ‘causa pacífica de gran dimensió cívica’, Però la limita a ‘els joves’. És mosta molt crític amb Esperanza Aguirre: ‘No suporta 
que li hagin ocupat la seva Puerta del Sol’.  
-Bitllet de Barbeta que defineix el moviment com ‘protestes dels joves presumptament indignats’. I referint-se al PSOE: ‘La protesta els ha agafat amb el pas tan 
canviat que no saben què fer amb ella, com no saben què fer els pares quan els fills adolescents es posen torracollons. Així que no s’han de preocupar els 
socialistes, perquè els joves de la Puerta del Sol són l’avantguarda del PSOE del futur’.  
-Columna d’opinió de Puigverd. També parla que les places estan ocupades per joves. Parla de com han modificat les acampades l’últim tram de la campanya. 
Se centra en la campanya electoral. 
-PÀG 14 Article de l’espectador. Posa en antecedents el perquè de les acampades, però és crític: ‘Per tant, sí, hi ha un munt de raons per estar indignat, i les 
acampades, doncs mira, ja era hora , i són una pregunta gegant per a tots. Però per les mateixes raons hi ha motius per avergonyir-se. Ara que la festa s’ha 
acabat, ara que ja no pots especular amb el terreny de la iaia, que ja no pots viure a crèdit o confiar en el cop de sort; [...] Perquè, esclar, és molt fàcil dir que els 
polítics són tots uns corruptes i uns inútils fills de sa mare, és molt fàcil culpar el Banc Santander, i extremadament divertit acampar i imaginar propostes per a 
fer la revolució. Fins i tot és excitant tenir #totalaraodelmon, però: Quantes vegades vas anar a votar perquè et prometien serveis gratis sense preguntar-te què 
valien i d’on sortien els calers’. Deixa clar que els ciutadans hem de ser conscients de la nostra part de culpa. 
-PÀG 15. Columna d’opinió (Álvar). Es mostra crític amb el moviment. ‘Presenta dues característiques que avui són la seva força però seran la seva feblesa 
demà: l’heterogeneïtat i l’absència de lideratge’. Per altra banda, també afirma que el creixement del cinisme polític hi ha tingut a veure, per això afirma que ‘el 
que té lloc a les places és una mena de catarsi, legítima però incerta, farcida de simplificacions, de reformisme interessant i de proclames morals. De la 
responsabilitat de cadascú en la crisi, però, no se’n parla’. Mateixa idea que l’article anterior. S’anima a votar (com a l’article del Director) . 
-Article de l’espectador. Narra com si fos una historieta (basant-se en Quim Monzó) el que ha passat al llarg de la última setmana. ‘És tot tan nou i sorprenent 
que sense gabinets d’imatge ni intervenció de lobbies aconsegueix l’atenció de la premsa internacional’. Exposa els seus dubtes sobre la continuïtat del 
moviment: ‘Quan proposen de canviar el sistema, en què pensen? Fins on pensen arribar?’. 
-PÀG 16. Notícia on s’exposen les declaracions del PSOE respecte el 15-M. Es parla també del tancament de la campanya d’Hereu fent referència a les 
declaracions ‘intentant mobilitzar els milers de ciutadans indignats que es manifesten els carrers de Barcelona’.  
-PÀG 18. Notícia. S’exposa que el Tribunal Suprem i el Constitucional han deixat la decisió de dissoldre o no les concentracions en mans del Govern. Exposa 
que les juntes no van saber donar una resposta uniforme. Posa l’exemple dels dos magistrats que consideren que el TS no ha de decidir sobre l’exercici dels drets 
de reunió i manifestació.  
-Bitllet. Parla de que els manifestants no arriben a un acord sobre quin seria el vot més efectiu.  
-Notícia. Es fa un repàs a totes les normatives (drets fonamentals (Dret de Reunió) article 23 de la llei de Seguretat Ciutadana, Constitució i Tribunal Europeu de 
Drets Humans). Per a exposar el marc sobre el qual actua el govern i s’afirma que ‘la llei obliga a la policia a actuar davant les manifestacions amb 
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proporcionalitat’.  
-PÀG 23. Article d’opinió de Perdo Vallín en el que fa un repàs de les primeres manifestacions que sorgeixen de la xarxa. Dóna molta importància al moviment i 
afirma que s’està produint ‘un divorci notable entre la política convencional i l’activitat política digital’. I conclou: ‘Així doncs, actualment assistim a un fruit de 
la conjuntura econòmica o som davant d’una llavor de canvis eventuals en els mecanismes de representació política? El final de tots els camins és Sol, com 
Roma, o el quilòmetre zero?’.  
-Columna d’opinió. Màrius Serra fa un repàs de tweets enginyosos. Són a favor del moviment i en contra de la jornada de reflexió. 
-Opinió. Columna d’opinió. S’exposa que ja no es tenen en compte els ciutadans. ‘Hem vist manipular i enganyar els votants sense cap mena de pudor; hem vist 
propagar mentides i llegendes urbanes’. Es mostra a favor del moviment. ‘Per fi un moviment popular ha trencat la submissió i la indiferència dels últims temps 
[...]’ 
22/05/2011 Sí Article del 

Director, 
Internaciona
l, Política, 
Opinió 

7 4 Hessel (autor d’Indigneu-
vos!), Zapatero, Penélope 
Cruz, noticiaris nord-
americans, García Badell 
(cap del gabinet 
d’Esperanza Aguirre), 
Govern (xifra de 
convocats), membres de la 
comissió d’extensió 
(encarregada de coordinar 
la mobilització a tot 
Espanya), Ustream.tv 

Concentracions de 
protesta, convocatòria a 
través de les xarxes 
socials, 15-M, moviment 
de protesta, espontani i 
transversal, movidón de 
Sol, motí de Madrid, 
moviment 15-M, 
protestes, indignats, 
mobilització 

José Antich, 
Xavier 
Batalla, 
Enric 
Juliana, 
Sergio 
Heredia/ 
Luis 
Izquierdo, 
José María 
Brunet, Jordi 
Graupera 

Columna 
d’opinió (2), 
Crònica, 
Notícia (2), 
Bitllet, 
Article, 
Editorial.  
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-A l’article del Director tan sols es fa referència al moviment per afirmar que: ‘A les 20 hores d’avui, quan els col·legis electorals tanquin una de les eleccions 
més rares de la democràcia espanyola, amb una campanya rebentada, a la pràctica, per les concentracions de protesta a les principals capitals [...]’. No és 
rellevant. 
-Internacional. PÀG 4Columna d’opinió de Xavier Batalla que situa l’inici del moviment en Hessel. I defineix el 15-M com un ‘moviment de protesta, 
espontani i transversal.  Explica que el moviment ‘aplega molt més que antisistema’ i creu que ‘el descrèdit de la política institucional és la causa principal 
d’aquest moviment de protesta. I conclou dient: ‘les propostes dels manifestants són confuses, però els partits bé poden entendre que se’ls està dient que no fan 
servir correctament el parlamentarisme per trobar resposta a la crisi’. A favor del moviment, crític amb els polítics. 
-Política. Crònica. És irònic amb el moviment, el denomina ‘movidón de Sol’ i afirma que està format per ‘aturats’. ‘Aquest cap de setmana el que mola és anar 
a Sol’. Exposa denominacions que s’han fet internacionalment el moviment i les critica, així com declaracions que han fet famosos (com Penélope Cruz). Afirma 
que la manifestació no tindrà cap tipus de transcendència. Però, per altra banda també critica l’actitud de diversos polítics (especialment Esperanza Aguirre). ‘El 
motí del Sol, amb un informant per cada dos participants –aquests dies tot el Madrid que mana hi té algú a la plaça connectat amb el quarter general- planteja 
finalment la següent pregunta: Pot Espanya aguantar vuit mesos més de provisionalitat? 
-Notícia. Apareix indignats sense cursiva. Es parla de que s’ha decidit mantenir les protestes més enllà de les eleccions. ‘En plena jornada de reflexió, 
particularment atípica, els indignats, els membres del moviment 15-M, van continuar creixent en nombre, propostes i ànims, en una actitud que la Junta Electoral 
Central ha desautoritzat, però que el Govern central tolera’. Exposa les protestes que es van dur a terme a l’estranger. Parla de que s’ha decidit prorrogar les 
protestes fins el 15 de Juny i que s’ha decidit convocar una manifestació per aquest dia a la Plaça Sant Jaume. 
-Bitllet (L’Opinió). Parla de les declaracions de Hessel, que considera que pot suposar un problema pel moviment no tenir un líder clar. Creu que està bé que 
surtin al carrer i que es queixin de les coses, però considera que han de tenir clar que no només han d’estar en contra d’alguna cosa, sinó que també han d’estar a 
favor d’alguna cosa i que defensin una cosa essencial: més justícia i més respecta per la natura i el planeta. Exposen que Hessel va expressar la seva confiança en 
el Govern espanyol’.  
-Notícia. S’exposa que el moviment del 15-M ha deixat en evidència que no hi ha una pauta clara sobre el dret a la llibertat d’expressió. ‘Les protestes han 
desbordat els esquemes i les previsions legals’. 
-El Mirador. Article en el que Jordi Graupera explica el que li va passar el divendres (fa dos dies) que estava retuitejant l’assamblea gràcies a l’streaming de les 
acampades i li van bloquejar el compte. Aleshores exposa els tweets que havia fet (amb mesures aprovades per l’assemblea, informacions logístiques i 
intervencions sense votació). 
-Opinió. Editorial. Exposa que ‘la convocatòria, a través de les xarxes socials, de concentracions multitudinàries de ciutadans descontents a moltes ciutats s’ha 
convertit en un fenomen que ha deixat fora de joc a candidats i dirigents’. Fa un repàs del que ha passat al llarg dels últims dies (Tribunal Suprem, 
Constitucional, Juntes electorals). El que fa és el mateix que l’article del Director, demanar als ciutadans que votin.  
23/05/2011 No Política, 

Opinió, 
Tendències 
 

6 2 i 1/2 Declaracions de 
Rubalcaba, converses 
d’acampats, Tweets, The 
Washington Post,  

Concentracions, 
mobilització, acampats 
 
15-M, indignats,  

Sergio 
Heredia, 
Joana Bonet, 
Antoni 
Puigverd, 
Magí Camps  

Notícia, 
Breu (2), 
Columna 
d’opinió (2), 
Article 
d’opinió 

-Política. PÀG 16 (Heredia). S’exposa que les concentracions seguiran a Barcelona fins el 15 de juny. “Una proposta corre de plaça en plaça: els mobilitzats es 
queden”. “Fins el 15 de juny a Barcelona, en una mobilització que pretén desembocar al Parlament”. Utilitza tweets que exposen que a Islàndia les protestes 



	   	   Taula	  d’anàlisi	  del	  diari	  La	  Vanguardia	  
contra el govern es van allargar fins a 5 mesos. L’últim paràgraf el dedica a exposar les reclamacions de la mobilització. No parla d’indignats.  
- Breu que exposa que l’acampada va ser portada de The Washington Post i que diaris co i que diaris The New York Times, La Repubblica o The Independent 
també segueixen la mobilització 
-Opinió Columna d’opinió (Bonet). PÀG. 41 Crítica amb el 15-M. “Ni-nis reconvertits en no-nos que, en un obrir i tancar d’ulls, han passat de la desmotivació a 
la mobilització, tot i que més d’un només protesta per no poder pagar la factura del seu iPhone. [...] La joventut, aquest temps legítim per a creure que tot és 
possible, mai ha tolerat que li robin una de les seves característiques intrínseques: la omnipotència”.  
-Breu del lector PÀG 42 a favor del moviment.  
-Article d’opinió (Puigverd) PÀG 44. Parla de indignats. Exposa que bona part de la culpa de la situació que estem vivint la té la mateixa societat: “Ningú ens va 
apuntar amb una pistola per obligar-nos a viure per sobre de les nostres possibilitats. [...] Ningú ens va obligar a endeutar-nos fins les celles”. Considera que ‘els 
indignats en plena campanya electoral han deixat en evidència un component essencial de les nostres institucions democràtiques: les paraules i les formes de la 
nostra democràcia estan buides. [...] El contrast entre els mítings buits de la campanya electoral i els indignats omplint les places ha permès que la idea 
cristal·litzés en una veritat indiscutible: la democràcia ha perdut l’ànima, només té vida vegetativa”. Exposa raons per les quals els indignats han sortit al carrer i 
considera que un dels problemes que causa la crisi és l’empobriment de la classe mitjana, la qual no se suma al moviment i enforteix un govern de dretes. A 
favor del moviment però conscient que la culpa de la situació actual en gran part la tenim els propis ciutadans  
-Tendències. PÀG 48. Columna d’opinió (Camps). Exposa que quan apareixen noves corrents polítiques, socials o culturals, la tendència dels mitjans de 
comunicació és escriure aquests conceptes en lletra rodona, si la grafia i el significat ho permeten, exposa alguns exemples i continua: “Ara han aparegut els 
indignats. Si els diaris escriuen la paraula en rodona, d’alguna manera assumeixes la seves idees i s’afegeixen a la seva mobilització. Si l’escriuen en cursiva, 
reprodueixen el nom que ells utilitzen, deixant clar que no és una definició sinó una auto-denominació. Si el moviment arrela, d’aquí a un temps ja no 
necessitarem la cursiva, perquè haurem incorporat al nostre vocabulari un no sentit de l’adjectiu indignats. De fet, una ampliació-adaptació d’un significat que ja 
tenia. Temps al temps”. 
24/05/2011 No Opinió 

 
4 1 - Moviment15-M, 15-M, 

indignats, acampats,  
Kepa 
Aulestia, 
Miquel Roca 
Junyent 

Article 
d’opinió (2), 
Breu (2) 

-Opinió. Article d’opinió PÀG 41. (Kepa Aulestia). El denomina Moviment 15-M, 15-M i de indignats. Exposa la influència del moviment en les eleccions: 
“Incrementà els vots en blanc i nuls, afavorint una a mica a Esquerra Unida i potser induí certa reacció conservadora”. Critica “Els artífexs del 15-M donen 
mostres d’una parsimònia a l’hora de perfilar les seves postures que contrasta amb la impaciència que representarien, i han tendit a convertir el mitjà –la 
concentració- en una finalitat a falta d’un objectiu més nítid. L’estètica revolucionària deixa el dubte de si les intencions són també revolucionàries o radicalment 
reformadores.” Dóna arguments en contra de les demandes del moviment. Crític amb el moviment 
-Breus (2) del lector un favor i un en contra del moviment. PÀG 43 
-Article d’opinió (Roca Junyent) PÀG 44, exposa que totes les posicions són igual de lloables (si s’ha anat a votar o no, si s’acampa o no), però que ara els 
polítics han d’escoltar totes les veus, també la dels acampats. Neutral.  
25/05/2011 No Opinió 

 
2 2/3 - Acampades,  Francesc-

Marc Àlvaro 
Article 
d’opinió, 
Breu 

-Opinió. Article d’opinió (Àlvaro) PÀG 27. Exposa els problemes de la democràcia actual i l’últim paràgraf parla dels indignats i afirma que aquestes 
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acampades viuen del somni i que “només amb el somni no es fa res, només causar frustracions i malgastar energies”. En contra del moviment.  
-Breu del lector a favor dels indignats. 
26/05/2011 No Opinió 

 
2 3/4 - Indignats, acampades Francesc de 

Carreras 
Breu, Article 
d’opinió 

-Opinió. PÀG 24 Breu del lector en contra de les acampades.  
-Article d’opinió PÀG 26 (Carreras). Exposa que la política està molt mal valorada i fa un recorregut històric per explicar-ho. Considero que els ciutadans tenen 
raó d’estar acampats però que ells no podran trobar la solució a la crisi actual. ‘La solució només passa per uns dirigents de partits amb l’alçada de mires 
suficient com per a prendre decisions que no responguin als seus propis interessos corporatius sinó a l’interès general [...] Els acampats, tot i que són molts, 
comparats amb els votants són molt pocs, incús poquíssims. Però no tots els indignats estan acampats. Això és el que haurien d’interioritzar els polítics”. 
Considera que els partits haurien de modificar-se i fer cas a les propostes dels acampats.  
27/05/2011 No Opinió 2 1/3 - Acampats, moviment,  Clara 

Sanchis Mira 
Breu, 
Columna 
d’opinió 

-Opinió Breu del lector PÀG 24 en contra de l’acampada.  
-PÀG 25. Columna d’opinió, (Sanchis) ‘Mentre la maquinària electoral treia fum, a les places es reinventava la democràcia”. Molt a favor dels acampats. Parla 
de que tenen idees pures. Exposa els lemes d’alguns cartells. “Deixeu-ho estar, els diuen als polítics, millor ens n’ocupem nosaltres dels nostres assumptes. No 
tenim ni idea del que passarà amb aquest moviment, però si jo fos un polític d’un país amb més d’11 milions d’abstencionistes passejaria una estona llarga, 
convenientment disfressat, per aquest exercici de la civilització. L’art del possible anda suelto”.  
28/05/2011 Sí Opinió, 

Actualitat 
 

7 3 i 1/4 Manifest de Democràcia 
Real Ja, cartells de 
l’acampada 
 
Felip Puig,  

#wikiacampades, 15-M, 
acampades, 
Acampadabcn, moviment 
 
15-M, moviment 15-M, 
indignats 

Manuel 
Castells, 
Remei 
Margarit, 
Enrique 
Figueredo, 
Felip 
Vivanco 

Article 
d’opinió (2), 
Breu 
d’opinió (2), 
Notícia, 
Bitllet, Breu 
informatiu 

A la portada s’especifica la neteja acaba amb càrrega dels Mossos i que hi va haver un centenar de ferits lleus.  
-NO APAREIX A LA PÀGINA 2 com a tema destacat del dia.  
-Opinió PÀG 25. (Castells). Enumera els antecedents de les acampades i exposa l’inici del manifest de Democràcia Real Ja: “És necessària una revolució ètica. 
Hem posat els diners per sobre de l’ésser humà i hem de posar-los al nostre servei. Som persones, no productes del mercat... Per tot això, estic indignat”. Fa un 
repàs de l’inici de les acampades i exposa que els polítics no es van atrevir a condemnar-los. Parla de l’heterogeneïtat del moviment. Exposa com és la 
organització del moviment i les propostes d’aquests. “Esmento aquests objectius per ressaltar que concrets i raonables que són, encara que la utopia immediata 
d’una vida diferents també és present en moltes ments. Però el que és transformador és el procés més que no pas el producte. És l’elaboració en comissions 
obertes i la decisió en assemblea. És una nova política per sortir de la crisi cap a un nou mode de vida construït col·lectivament”. Considera que els partits i 
institucions hauran de fer cas a la societat civil emergent. Molt a favor. 
-Article d’opinió (Margarit). Exposa els resultats de les eleccions i continua: “però hi ha un panorama no oficial i de gran interès ciutadà: són les acampades a les 
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places de diverses ciutats i no només a Espanya, sinó arreu. Es diria que ha nascut un nou Maig del 68 d’unes altres característiques potser encara més urgents. 
[...] El que realment és demana des de les acampades és un canvi de paradigma, qüestió que va molt més enllà d’un canvi de mans polítiques”. Enumera alguna 
de les raons per les quals es critiquen les acampades i les contra-argumenta. Molt a favor. 
-PÀG 26, 2 breus del lector en contra dels desallotjaments.  
-Actualitat PÀG 36 Es parla del 15-M. Exposa que ‘l’intent de netejar la plaça Catalunya amb l’ajuda dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, quan feia 12 
dies que s’hi havia instal·lat un campament integrat per persones indignades per la situació econòmica i política actual, va acabar ahir en un ressorgiment del 
moviment  15-M”. “La policia va haver d’utilitzar la força cap a les 9:30 h per primera vegada per garantir l’entrada i la sortida dels equips de neteja, i dos o tres 
cops més fins a la una”. Exposa que la policia va informar als acampats de que entrarien els efectius de neteja i que un cop netejada la plaça no s’impediria als 
acampats que tornessin a entrar. NOMÉS S’EXPOSEN LES DECLARACIONS DE FELIP PUIG.  
-Bitllet (Vivanco) PÀG 37 El Mirador. Exposa l’agressivitat de la policia. “Vinga ball de bastons. [...] Bon drive i millor revés”. 
-Notícia (Figueredo) PÀG 38. Exposa que el Govern justifica l’acció per la resistència trobada. A través de les declaracions de Felip Puig s’exposa que el 
Govern tornaria a dur a terme la mateix acció policial. DESTACA QUE LA IMATGE DENNOTA GRAN AGRESSIVITAT PER PART DELS MOSSOS.  
-Breu que exposa que la protesta dels indignats va provocar un gran embús a la Diagonal.  
NO HI HA CAP NOTÍCIA QUE EXPOSI LA AGRESSIVITAT DELS MOSSOS, TAN SOLS EL BREU DELS LECTORS. 
29/05/2011 No Opinió, 

Tendències 
 

3 3/4 Declaracions de Xavier 
Trias i de Felip Puig 

Indignats, “indignats”, 
15-M 

Oriol 
Margalef 

Breu 
informatiu, 
breu 
d’opinió (2) 
Notícia 

No es menciona ni a la portada ni a la pàgina 2 . 
-Opinió Breu del lector en contra de l’actuació policia. PÀG 28 
-Tendències Notícia (Margalef). S’exposa les declaracions del futur alcalde de Barcelona Xavier Trias que exposen que l’actuació policial va aconseguir l’efecte 
contrari al buscat. “L’actuació i la manera d’actuar d’aquesta gent a la plaça ha estat molt correcta i la intervenció de la policia no la puc jutjar”. S’exposen les 
declaracions de Puig lloant la tasca dels Mossos. A l’últim paràgraf s’exposa que ICV ha presentat una esmena per demanar la dimissió del conseller d’Interior. 
-breu que exposa que avui es durà a terme una assemblea per decidir el futur del 15-M 
30/05/2011 No La Segona, 

Editorial, 
Tendències 
 

3 3/4 Director general dels 
Mossos, ministeri 
d’Interior, acampats 

Moviment 15 de maig, 
indignats, acampada dels 
joves sense feina,  

Alfredo 
Albián, 
Redacció,  

Article 
d’opinió, 
Editorial, 
Notícia,  

-PÀG 2. La Segona. (Albián) Article d’Opinió. Crític i irònic amb el 15-M. “No sabem si els indignats, que són una minúscula part del segment d’edat al qual 
representen, formen part d’una matèria còsmica. Però de ben segur que la majoria se senten expulsats del seu sistema, alimentat pels seus pares, que els 
prometien diners, canapès, alcohol i música a tota castanya. I ara, quan han arribat a la majoria d’edat de començar a gaudir de la gresca, es troben que la sala de 
festes ha tancat”.  
-Resum de l’Editorial.  
-Editorial PÀG 14. Parla de ‘acampada dels joves sense feina’. Exposa les diverses reaccions que han provocat les acampades, uns les han rebut com a lògiques 
degut a les altes xifres d’atur i d’altres les critiquen degut al baix nombre de participants, però exposa que es faci la consideració que es faci no es pot ignorar la 
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dimensió del problema. S’exposa com a argument de la importància del problema les declaracions del rei, que demana una urgent empenta per a l’atur juvenil a 
tot Espanya. I conclou: L’atur juvenil és una bomba de rellotgeria. ¿És possible continuar de braços plegats mentre es condemna a la inactivitat la generació més 
ben instruïda de la nostra història i es compromet gravíssimament el futur col·lectiu? 
-Tendències. PÀG 27. (Redacció) Exposa que els acampats de plaça Catalunya van decidir ahir mantenir la protesta almenys fins dimarts vinent. ‘D’altra banda, 
responsables del Departament d’Interior, es felicitaven ahir per haver aconseguit que els enfrontaments amb els hooligans del Barça dissabte a la nit no 
s’estenguessin a la resta de la plaça Catalunya, on continuava l’acampada dels indignats”. S’exposa que des del ministeri d’Interior s’ha afirmat que es va arribar 
a un acord amb els indignats mentre que aquests ho van desmentir. Finalment s’exposa que es van dur a terme diverses concentracions a diverses ciutats 
d’Europa. S’exposen les dues versions però es dóna molta més importància a la del ministeri d’Interior. 
31/05/2011 No Opinió, 

Viure,  
 

3 3/4 Felip Puig, Manel Prat 
(conseller i director 
general de la Policia) 

Acampades, indignats,  Pilar Rahola, 
Enrique 
Figueredo,  

Columna 
d’opinió, 
Notícia, 
Breu,  

-Opinió PÀG 29. (Rahola) Columna d’opinió. Exposa la seva disconformitat amb l’anonimat les xarxes socials. Considera que ‘Primer, hi ha motius per estar 
indignat en aquest país [...] Segon, és bo que aquesta indignació surti al carrer i aixequi el clam. Tercer, això no vol dir que tots els acampats diguin coses 
raonables, ni totes les propostes siguin digeribles. Algunes ens porten directament a la jungla. Quart, ni tots els indignats són espontanis ni tots representen la 
indignació de la gent”. El cinquè mostra la seva disconformitat amb l’intent d’apropiació dels partits de les acampades. El sisè mostra la seva disconformitat amb 
el tracte que n’han fet els mitjans de comunicació: “el servilisme d’alguns mitjans de comunicació ha estat tan desmesurat que alguns semblen els convocants de 
l’acampada”. Hi ha més arguments en contra que a favor de la manifestació.  
-Viure PÀG 4. Notícia (Figueredo) S’exposa que Interior creu que posant càmeres als cascs dels Mossos podria donar a l’opinió pública una visió de l’actuació 
d’aquests equips al carrer. “L’anunci sobre l’existència d’aquest debat es produeix després que, des d’alguns sectors socials, s’hagin criticat certes actuacions 
d’aquest grup especial de la policia autonòmica, que va ser responsable de l’operació de neteja de la plaça Catalunya de divendres passat i de garantir la 
seguretat de la zona de Canaletes després del triomf del Barça, dissabte”. Exposa les declaracions “de suport sense fissures” de Manel Prat cap a l’actuació 
policial. Es mencionen les declaracions de Puig dient que les imatges del desallotjament de divendres no mostres les lesions que van rebre els Mossos per part 
dels acampats.  La imatge de la notícia és molt poc violenta, tan sols mostra una noia que posa resistència i un Mosso que l’estira dels braços sense violència.  
-Breu que exposa que el consolat francès a Barcelona es va veure obligat a tancar ahir les portes davant la presència d’un grup dels anomenats indignats que van 
impedir l’entrada del personal d’aquesta delegació diplomàtica. Exposen que el motiu és la protesta davant el desallotjament policial de l’acampada.  
1/06/2011 No Opinió 

 
2 3/4 - Indignats, acampades,  Francesc-

Marc Álvaro 
Article 
d’opinió (2) 

-Opinió (Álvaro) Article d’opinió. PÀG 20. “Pensem que nosaltres, els que no hi anem, som idiotes i no ens adonem de res. És la premissa principal i més forta 
d’aquest moviment que ha ocupat les places. Una premissa que alimenta tots els arguments, fal·làcies incloses, que es repeteixen cada dia, en assemblees i 
mitjançant les xarxes socials. Una premissa perillosa, tòxica i destructiva que aboca aquesta protesta –plena inicialment de ciutadans de bona fe- als abismes del 
pensament totalitari: la majoria silenciosa no sap res, la minoria activa i transformadora té tota la raó”. Creu que la superioritat dels líders del moviment és 
ofensiu. Molt crític amb el moviment. 1/2 
-Article d’opinió (Cabanyes) A favor del moviment. “Com no sentir-se pròxim a aquests joves indignats davant la falta d’horitzons a què els hem condemnat?” 
Molt a favor del moviment però creu que no es pot ocupar l’espai públic permanentment i que el moviment s’haurà de transformar. 1/4 
2/06/2011 No Opinió 1 3/4 - #acampats, indignats,  Xavier Sala i Article 
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 Martín d’opinió 

-Opinió (Sala i Martín) Article d’opinió. Repassa els motius pels quals la indignació està plenament justificada. “Vagi per davant que ja sé que això de les 
acampades és molt heterogeni, que entre els indignats hi ha gent de totes les ideologies i que, per tant, és complicat generalitzar. Però a ningú no se li escapa que 
el seu pensament dominant és, cada vegada més, el dels antisistema d’esquerres”. “El problema és que la ideologia dominant dels acampats els impedeix 
d’assenyalar els veritables causants de la seva indignació. I això fa que sigui molt improbable que diagnostiquin correctament el problema i proposin solucions 
eficaces. Em sap greu però, o bé els joves indignats es desmarquen del que fins avui semblen dominar el moviment, o aviat parlarem d’una altra primavera 
fracassada”.  
3/06/2011 No Opinió 

 
1 1/20 - - - Breu 

d’opinió 
-Opinió. Breu del lector a favor del moviment. PÀG 24 
4/06/2011 No La segona, 

Opinió 
 

1 1/4 Joana Ortega acampats Remei 
Margarit 

Article 
d’opinió 

-La segona. Apareix un avenç de l’article de Remei Margarit a Opinió 
-Opinió (Margarit). Parla de desallotjament per la força. Exposa que dos dies abans del desallotjament Joana Ortega va declarar que per evitar aldarulls es 
desallotjaria i que en resposta a una pregunta d’algun periodista, va dir: “Es desallotjarà amb contundència” i va rectificar amb un breu somriure dient: “amb 
rapidesa”. Creu que els polítics s’haurien d’acostar a les places acampades i recollir-ne les propostes. “Mai no hauria cregut que per odre d’una Generalitat es 
carregués amb força i cops de porra contra persones pacífiques que ocupen una plaça”. A favor del moviment, crítica amb els polítics.   
5/06/2011 No La Segona, 

Editorial 
1 1/2 - Protesta revolta, 

acampades, protesta,  
- Editorial,  

-PÀG 2. Resum de l’editorial 
-Editorial. PÀG 30. “Des de fa uns vint dies un nombre indeterminat de persones estan acampades a la Puerta del Sol de Madrid i a la plaça Catalunya de 
Barcelona en senyal de protesta per la tendència dels temps.[...] Avui s’ellangueixen i fa dues setmanes eren presents als noticiaris de mig món com a símbol de 
la crisi a Espanya”. “Magnificades per alguns mitjans de comunicació, les acampades van arribar a ser contraposades a la jornada electoral del 22 de maig. [...] 
Aquesta vergonyosa i demagògica confrontació va ser sancionada al tancament dels col·legis electorals per uns resultats molt allunyats d’una pretesta revolta”. 
Afirma que no es pot reduir, però, a un episodi merament anecdòtic o pintoresc. “Moltes persones que mani no agafaran els seus estris i pertinences per acampar 
en una plaça han experimentat aquests dies alguna mena d’empatia amb les protestes”. “Lluny de ser ingènuament adulada, la protesta hauria de ser llegida amb 
atenció, sense que això signifiqui transgredir en un punt fonamental: l’espai públic és de tots i s’ha d’evitar degradar-lo i segrestar-lo”.  
6/06/2011 No - 0 0 - - - - 
7/06/2011 No Política 1 1/3 - moviment, acampades  M. Dolores 

García 
Article 
d’opinió 

-Política PÀG 16 (García) “Caldria treure’s el barret davant l’habilitat que té el sistema per absorbir les seves excrescències. En tres setmanes ha engolit un 
moviment que pretenia ser revolucionari”. Però creu que això no es motiu per a pensar que s’ha acabat, sinó que “la indignació continua macerant-se a les cases, 
en moltes famílies, entre molts joves, barrejada uns dies amb la resignació, d’altres amb la desesperació i sempre amb la frustració”. Creu que el moviment no 
pretén canviar el món i que els polítics haurien de fer petits canvis perquè aquests poden resultar més efectius que les grans revolucions. 
8/06/2011 No - 0 0 - - - - 
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9/06/2011 No Política 2 1 Declaracions de Puig, 

declaracions de Joaquim 
Llena (PSC), Pere Calvó 
(PP), Jaume Bosch (ICV-
EUiA), Oriol Amarós 
(ERC), Uriel Bertran (SI) 

Acampats, 15-M Felip 
Vivanco, J. 
Izquierdo 

Notícia, 
Breu 

La fotografia que apareix en pantalla mostra a un Felip Puig somrient i tranquil. Es recalca que l’oposició critica l’operació policial però que només les minories 
demanen dimissions. 
-A la PÀG 2 NO APAREIX UN RESUM A POLÍTICA DE LA NOTÍCIA DE PUIG. 
-Política PÀG 15. Notícia (Vivanco) S’exposa que Puig admet que l’operació es va torçar però que la segueix defensant. Es fa un repàs de les declaracions dels 
diferents partits polítics. Tan sols s’exposen les crítiques dels partits polítics, però no la visió d’algun acampat que va patir el desallotjament.  
-Breu (Izquierdo). Exposa que al voltant d’un miler de manifestant de l’acampada de la Puerta del Sol de Madrid es va traslladar ahir fins als voltants del 
Congrés dels Diputats, per cridar contra polítics, sindicats i banquers.  
10/06/2011 No La Segona, 

Opinió 
1 1/2 - - Agustín 

García Calvo 
Article 
d’opinió 

-La Segona resum d’Opinió. 
-Opinió (García Calvo). Veu en el 15-M una alenada d’aire fresc per a la nostra forma de vida: “He saludat a la Puerta del Sol els estudiants i altres persones 
disconformes amb el règim com l’alegria que són d’allò inesperat (per més que siguin ara els entesos) i al mateix temps com a una cosa que es continuava 
esperant des de fa 46 anys”. A favor del moviment.  
11/06/2011 No Opinió  2 ½ - Indignats, moviment,  Juan-Jose 

López 
Burniol,  

Breu 
d’opinió 

-Opinió Breu del lector en contra del moviment  
-Article d’opinió PÀG 26 (López Burniol). Exposa les etapes de l’Estat en el sistema capitalista i exposa l’etapa actual (la critica) i, exposats els arguments, 
considera que “qui es pot estranyar que comencin a cedir les costures del sistema”.  “El que importa no és el que demanen, sinó el que rebutgen”, creu que no 
se’ls ha de criticar. Creu que els polítics haurien de tenir molt en compte el moviment.  
12/06/2011 No Política, 

Opinió, 
3 1 i 1/3 - Indignats, moviment 15-

M, 15-M, 
Jordi 
Barbeta, 
Marc Parés/ 
Raimundo 
Viejo Viñas 

Columna 
d’opinió, 
Breu 
d’opinió, 
Reportatge 

-Política (Barbeta) PÀG 22. Exposa que l’explosió dels indignats és el símptoma de la ineficiència de la democràcia espanyola. A favor de les reclamacions del 
moviment.  
-Opinió Breu del lector en contra del moviment PÀG 32 
-Reportatge (pares/Viejo) PÀG 34 S’analitza les democràcia actual i s’arriba a la conclusió que “les polítiques dels nostres governs no són capaces de donar 
respostes satisfactòries a les expectatives i les necessitats dels ciutadans”. S’exposa que el 15-M és el primer pas per a arribar a la democràcia absoluta (que va 
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després de la democràcia liberal actual). A favor del que significa el moviment. 
13/06/2011 No Política, 

Opinió 
2 1/2 - Moviment 15-M, 

indignats,  
 
Moviment dels indignats,  

Redacció, 
Antoni 
Puigverd 

Breu, Article 
d’opinió 

-Política Breu PÀG 15. (Redacció) Exposa que a Madrid s’ha acabat l’acampada a la Puerta del Sol i que “pretén convertir-se en campament itinerant i 
traslladar-se a diversos barris de la capital espanyola. A Barcelona, en canvi, grups antisistema i okupes es neguen a deixar l’acampada de plaça Catalunya, 
enfrontant-se així a la resta dels indignats, que van acordar aixecar el campament i vehicular la protesta per altres canals”.  
-Opinió Article d’opinió PÀG 24 (Puigverd) Puigverd  considera que el moviment dels indignats troba el seu origen en una educació basada en la felicitat i la 
sobreprotecció dels joves, i creu que els mitjans l’han sobrevalorat. Tot i això, considera que va tenir la virtut innegable: la de despullar les campanyes electorals. 
Exposa els problemes de la democràcia actual i exposa que el sistema està molt rovellat. Creu que els indignats no saben del tot al que s’enfronten i que en 
realitat no estan fent una revolució.  
14/06/2011 No Opinió 1 1/5 - Indignats, 15-M,  Miquel 

Ángel 
Aguilar 

Columna 
d’opinió 

-Opinió (Aguilar) Columna d’opinió PÀG 22 Exposa l’origen del 15-M (a les xarxes) i l’evolució d’aquest a les assemblees presencials. “Després l’aglomeració 
es va traduir en greixum amb degeneracions insalubres”. Crític amb el moviment, hi treu importància. 
15/06/2011 Sí La Segona, 

Política, 
Viure 

3 1 i 1/3 Declaracions de Serrat Indignats,  Redacció, 
Carmen del 
Riego, 
Esteban 
Linés 

Breu, 
Notícia (2)  

Apareix com a notícia principal: Una multitud bloqueja l’accés al Parlament.  
-La segona apareix un avenç de les declaracions de Serrat mostrant el seu suport als indignats.  
-Política Breu PÀG 16 (Redacció) S’informa que més de 2.000 persones es van concentrar ahir a la nit davant el parc de la Ciutadella i que el Parc està tancat 
fins demà.  
-Notícia (Riego) S’exposa que Esperanza Aguirre planteja la seva tercera investidura i que ha plantejat mesures que coincideixen amb les propostes dels 
indignats del Sol, com les llistes obertes. Però Aguirre mostra el seu rebuig als mètodes utilitzats fins arribar a afirmar que li recorda a “moviments totalitaris”.  
-Viure Serrat Notícia que exposa que Serrat mostra el seu suport als indignats. PÀG 8 
16/06/2011 Sí La segona, 

Política, 
Editorial, 
Opinió 

21 10 i 1/2 Declaracions d’Artur Mas, 
declaracions de 
participants del bloqueig, 
declaracions d’indignats, 
lemes de les pancartes, 
declaracions de diputats 
(Oriol Pujol, Joaquim 

‘indignats’, indignats, 
moviment del 15-M, 15-
M,  
 
15-M, ‘indignats’, 
indignats,  

José Antich, 
Jordi Babeta, 
Enrique 
Figueredo/ 
Iñaki 
Ellakuría, 
Sergi 

Article 
d’opinió (5) 
Crònica (3), 
Notícia (4), 
El Mirador , 
Article, 
Editorial, 
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Nadal, Camacho) Pàmies, 

Felip 
Vivanco/ 
Josep 
Gisbert (3), 
Rafael 
Nadal, Isabel 
Garcia 
Pagan, Pilar 
Rahola (2), 
Màrius 
Serra, 
Redacció, 
José Antonio 
Zarzalejos, 
Artur Mas, 
Lluís Foix 

Columna 
d’opinió (2), 
Breu 
d’opinió (2), 
breu 

Es dedica la totalitat de la portada al bloqueig del Parlament. Es mostra en contra de l’actuació dels indignats. Es dóna molta importància al fet que el Parlament 
no havia estat bloquejat des del 23-F. “Tots els partits condemnen l’agressió”. Inici de l’Editorial.  
-La segona Article del director. (Antich) Torna a exposar que el Parlament no havia estat bloquejat des del 23-F “El que va passar ahir va ser una bufetada per la 
democràcia. Hi hauria que voldria aigualir el vi, però Catalunya va viure ahir durant unes hores una situació crítica que només es va resoldre, i això és el més 
preocupant, quan els manifestants van abandonar els carrers que durant més de 24 hores havien ocupat. I això ni és acceptable ni s’ha de tornar a consentir”. 
-Es dedica tota la columna de la dreta (Els Semàfors) a exposar l’actitud dels diferents representants polítics enfront els indignats. Totes negatives. 
-Resum de l’Editorial 
-Política Crònica (Barbeta) PÀG 14 “Els autodenominats indignats van assetjar ahir el Parlament de Catalunya, van agredir els diputats, els periodistes i els 
funcionaris i van intentar –sense èxit- impedir que se celebrés el ple de la Cambra que havia d’iniciar el debat pressupostari”. Exposa que és l’atac més greu des 
del 23 de febrer del 1981. Exposa que el ple es va dur a terme tal com estava previst. Informa del ressò internacional del fet. “La protesta va degenerar i el 
moviment es va desarticular”. Parla de que els indignats, majoritàriament joves, actuaven amb actitud violenta. Exposa els passos que van seguir els diputats per 
entrar el Parlament abans de decidir fer-ho amb helicòpter. “Totes les forces polítiques catalanes i espanyoles van condemnar el setge al Parlament. Fins i tot 
alguns indignats es van desmarcar de l’atac. El president Mas va arribar a demanar “comprensió als ciutadans si es recorre a l’ús legítim de la força”””. 
INFORMATIU, PERÒ NO FA ESPECIAL REFERÈNCIA AL DESMARCAMENT DELS INDIGNATS DE LA VIOLÈNCIA. 
-Ninots PÀG 15 Crític amb el moviment 
-Breu en què s’exposa la declaració conjunta del president de la Generalitat, de la presidenta i la Mesa del parlament i dels presidents i portaveus dels grups 
parlamentaris que configuren el Parlament de Catalunya.  
-Notícia (Figueredo/Ellakuría) PÀG 16 “El fort dispositiu policial no evita els atacs a diputats i periodistes”. Parla de que a part de milers d’indignats la causa de 
la derivació a la violència es va deure a la presència de grups antisistema radicalitzats i violents. “Les accions més agressives van tenir certa resposta i rebuig 
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intern per part dels sectors que defensaven la protesta pacífica”. Exposa que es van acarnissar amb alguns diputats i periodistes. MOLT CRÍTIC AMB LA 
VIOLÈNCIA I UTILITZANT ADJECTIUS MOLT DURS. 
-Crònica (Pàmies) PÀG 17 Exposa que la resistència és pacífica i mostra els grups violents com a minoritaris. “un provocador per cada cinquanta pacífics”. 
Crític amb la violència per la desvincula dels indignats.  
-Crònica (Vivanco/Gisbert) Exposa com va ser la jornada dels diputats i l’excepcionalitat de la situació. No opina del moviment. 
-Article d’opinió (Rafael Nadal) PÀG 18 Creu que el lema de avui la democràcia està al carrer que proclamen alguns indignats no és veritat. “Poques vegades 
la democràcia ha estat tan lluny dels carrers de Barcelona com ahir al matí”. Adjectiva la jornada de vergonyosa. Creu que la indignació pot ser positiva, però 
que la violència no porta enlloc.  
-El Mirador  (Garcia Pagan) PÀG 19 Exposa, mitjançant converses entre diputats, la incertesa del moment en què els diputats veuen que no poden entrar al 
Parlament i han d’entrar amb helicòpter.  
-Article d’opinió (Rahola) Exposa que els que s’atorguen a la violència no són demòcrates. Menystenir el Parlament i violentar els diputats votats no és 
democràtic. “És cert que molts dels indignats són gent cabal amb propostes i idees, però tantes com propostes tenen altres persones que no ocupen places, ni 
menyspreen la democràcia. No per cridar més es té més raó”. En contra del moviment. 
-Notícia (Gisbert/Vivanco) PÀG 20 Exposa la unanimitat dels partits polítics a censurar els fets d’ahir als accessos al Parlament i a rebutjar, sobretot, l’actitud 
intolerant i intolerable dels violents. Predominen les declaracions de Mas però també s’exposen la d’altres diputats. 
-Breu que informa que els participants en el setge al Parlament podrien incórrer en un delicte contra les institucions de l’Estat penat a l’article 498 del Codi Penal 
i castigat amb penes de presó de tres a cinc anys.  
-Article (Serra) informa de les etiquetes que sorgeixen arran del bloqueig al Parlament.  
-Notícia (Gisbert/Vivanco) Que exposa que, tot i les incidències, els comptes del 2011 passen el primer tràmit amb CiU i PP.  
-Notícia (Redacció) en que s’exposa el cobriment que n’ha fet la premsa internacional. PÀG 22 
-Article d’opinió (Zarzalejos) “el 15-M va perdre el capital de simpatia, ja prou minvat, que conservava a moltes instàncies socials i polítiques. I es va allunyar 
de qualsevol mena de tolerància”. Creu que es va guanyar a pols la mala consideració. En contra del moviment. 
-Editorial PÀG 24 Exposa que els actes violents són un delicte. “És l’hora d’estar al costat de les nostres institucions democràtiques, sense fissures, per 
recuperar la normalitat i evitar noves situacions similars.” 
-Opinió (Artur Mas) PÀG 25 Que defensa el mateix argument que l’editorial, que és democràtic que els ciutadans mostrin el seu desacord amb determinades 
decisions governamentals, però que utilitzar la violència és traspassar una línia vermella que mai s’hauria de passar.  
-Columna d’opinió (Rahola) En contra del moviment. “Si alguns “indignats” fossin els encarregats de millorar la democràcia, pobra democràcia!” 
-Breus del lector (2) PÀG 26 en contra del indignats.  
-Columna d’opinió (Foix). PÀG 28. Creu que “la defensa de les llibertats es van veure greument lesionades pel col·lectiu d’indignats que van confondre el 
Parlament amb la plaça de Catalunya o els carrers en els quals s’han manifestat l’últim mes expressant un seriós malestar per la crisi, el funcionament de les 
institucions o la resposta política als problemes de la gent”. Creu que els polítics haurien d’escoltar el malestar de la gent, però es mostra en contra de la 
violència. 
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