
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Data

Tutor/a

Departament

Grau

Tipus de TFG

1103791
Rectángulo



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



 

Entenem que seria una absoluta fal·làcia pensar que 

a la societat actual alguna dona pot estar  

al marge de la violència sexista. 

Beatriu Masià (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índex 

1. Introducció: Presentació, motius i justificació --------------------------------------- 1 

 

2. Marc teòric  

i. Què és la violència de gènere? --------------------------------------- 2 

ii. La tipificació de la violència de gènere com a crim passional --- 7  

iii. Ana Orantes, el cas que ho va canviar tot --------------------------- 9 

iv. Un pas endavant amb la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de  

desembre --------------------------------------------------------------- 10 

v. Decàlegs i recomanacions per tractar la violència de gènere als 

mitjans de comunicació ---------------------------------------------- 12     

 

3. Metodologia: Objecte d’estudi, objectius, hipòtesi, criteris metodològics, eines i 

procediments ---------------------------------------------------------------------------- 14 

 

4. Investigació de camp: Tractament de la violència de gènere a El Periódico de 

Catalunya i a La Vanguardia, notícies extretes durant el primer trimestre de  

2016 --------------------------------------------------------------------------------------  17 

 

5. Conclusions ------------------------------------------------------------------------------ 49 

  

6. Bibliografia  

  

7. Annexos   

 

 

 

 



1 

 

1. Introducció 
El Treball de Fi de Grau que presento en aquestes línies té a veure amb el tractament dels 

mitjans de comunicació respecte els casos de violència de gènere, més concretament els 

mitjans en paper; El Periódico de Catalunya i La Vanguardia.  

D‟una banda, cal dir, que la violència de gènere no es considera, encara, un crim d‟Estat. El 

masclisme està tan arrelat a les nostres vides que no ho veiem com a tal. De fet, la enquesta 

del Centre d‟Investigacions Sociològiques (CIS) de gener d‟aquest mateix any, mostra que 

només un 1‟3% de la població espanyola creu que la violència vers la dona és un dels 

problemes més greus del país. L‟atur, la corrupció política i la economia estatal eclipsen les 

víctimes. 

El motor de la nostra societat està treballant de manera errònia. Del total de víctimes mortals 

del passat any 2015, només el 22% va denunciar el seu agressor. La por, la majoria de les 

vegades, frena a totes les dones a denunciar. Potser el 016, les associacions d‟ajuda a les 

dones i les forces de seguretat de l‟Estat ajuden; però no lo suficient per tal de que totes les 

dones que pateixen algun tipus de violència s‟atreveixin a denunciar-ho. Potser els mitjans de 

comunicació tampoc fem lo suficient per condemnar els maltractadors, respectar a les 

víctimes, conscienciar a la societat i, per últim, ajudar a totes les víctimes que es troben 

silenciades. Potser pateixen aquesta xacra en silenci perquè reben, des de la societat en 

general i des dels mitjans, xifres molt preocupants. Per exemple, que l‟any passat van ser 

assassinades 59 dones i que, potser, només d‟aquesta manera podran sortir del pou en el qual 

es troben.  

D‟altra banda, els mitjans de comunicació. Cal dir que l‟Associació de Dones Periodistes de 

Catalunya va publicar l‟any 2015 un estudi sobre el tractament de la informació referent a 

casos de violència masclista a diversos diaris catalans. Basant-se en dos casos concrets van 

concloure dades molt significatives: el 67% de les publicacions són breus i també que no 

existeixen articles d‟opinió sobre el tema; excepte el dia 25 de novembre (Dia Internacional 

en contra de la Violència de Gènere). A més, afirmen que els diaris no respecten alguns punts 

d‟ètica periodística, ja que citen l‟origen de l‟agressor i de la víctima, els seus noms i, fins i 

tot, inclouen entre les seves pàgines fotografies de la residència on ha ocorregut el crim. Les 

dades més alarmants recauen en la escriptura de la notícia. Aquestes estan plenes de morbo i 

sensacionalisme i, fins i tot, en el cos de la peça té més importància com es va portar a terme 

el crim. Per tant, es falta a l‟honor i a la intimitat de la víctima i de la seva família.  

Finalment, realitzo aquest treball per tal d‟analitzar els mitjans actuals i comprovar si no han 

canviat i continua prevalent el sensacionalisme en comptes de la conscienciació a la societat i 

la informació a la mateixa.   
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2. Marc teòric 
Què és la violència de gènere? 
La Organització de les Nacions Unides (ONU) defineix la violència vers la dona com “tots els 

actes de violència de gènere que resultin, o puguin tenir com a resultat un dany físic, sexual o 

psicològic per la dona, incloent les amenaces de tals actes, la coacció o la privatització 

arbitrària de llibertat; tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”.  

Desgraciadament, aquest tema és un dels més recurrents als mitjans de comunicació. Però, la 

violència de gènere és un problema molt més ampli que l‟expressat per la ONU. Actualment, 

encara s‟informa dels casos com si fossin actuacions aïllades; histories d‟homes els quals, a 

causa d‟addiccions, de depressions o de gelosia han assassinat a la seva dona. Però no es 

tracta d‟una dona, ni d‟una parella, ni d‟un boig. L‟agressió o, en els pitjors casos, 

l‟assassinat; és l‟últim escaló d‟una violència continuada i agressiva exercida per aquesta 

societat masclista i que patim totes les dones d‟arreu del món
1
.  

Maite Asensio i June Fernández, integrants de la Xarxa Basca de Periodistes amb Visió de 

Gènere (Kazetarion Berdinsarea), van escriure un article el 25 de novembre de 2008 en el 

qual reclamaven alguns canvis en els mitjans de comunicació respecte al tractament que 

donen sobre els casos de violència de gènere. En el mateix, es pot llegir: “Els i les periodistes 

hem de cercar l‟origen del problema i, per tant, explicar que la violència envers les dones és 

conseqüència d‟una dominació patriarcal històrica i de les desigualtats de gènere que encara 

existeixen en tots els àmbits de la vida (...) el masclisme no són solament els esclats. El 

masclisme és un paisatge: un terreny ampli i comú de desigualtats en el qual el poder i 

l‟autoritat dels àmbits públics segueixen en mans majoritàries d‟homes i en el que moltes 

relacions de parella estan marcades pel domini habitual de l‟home sobre la dona”
2
. Una de les 

frases més importants de l‟article és la que té a veure amb les desigualtats que es porten a 

terme en tots els àmbits de la vida. En les següents línies, em proposo explicar les diverses 

formes de violència que patim les dones, com he expressat anteriorment, en tots el àmbits.  

En primer lloc, cal dir que al llarg de la historia, les dones sempre han estat considerades 

inferiors als homes. A més, sempre s‟ha vist la figura de la dona com “propietat de” i  

“cuidadora de” aquesta visió continua patent en la nostra societat. Ha costat anys de lluita per 

tal de que els homes s‟impliquessin en la criança dels fills i filles. Encara avui en dia, 

continuem escoltant frases com: “Jo ajudo molt a la meva dona en coses de la casa i els nens”. 

Sí, ajudar. Aquest verb indica que tu no ets la persona implicada en els fets, tu només dones 

un cop de mà a la persona vertaderament implicada. Per tant, tu ets a un segon pla, ella al 

primer fent-ho tot; ell només “ajudant” ja se sent bé i, per tant, ho fa saber a la resta. 

En segon lloc, una altra de les xacres que han viscut les dones (i encara vivim) és el tema de la 

maternitat. En aquest punt, les dones també han hagut de lluitar per poder cridar al món que 

                                                           
1
 Veure annex número1: il·lustració d‟Amnistia Internacional Madrid referent a la violència de gènere.  

2
 Article Violencia machista en los medios de comunicación, del monogràfic: A medias tintas. Los medios 

ante la violencia machista de Pikara Magazine. 
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no volien ser mares, que no necessitaven ser-ho, que no els aportava res i un llarg etcètera. 

Actualment, davant la llei qualsevol dona és lliure per decidir si vol, o no, tenir fills. Però, 

com esmenta el refrany espanyol: Del dicho al hecho hay un gran trecho. Moltes dones, a 

diari, veuen com la societat les estigmatitza pel fet de que no volen ser mares. En qualsevol 

conversa pel carrer o per les xarxes socials, si el tipus de conversa gira entorn de la maternitat 

sempre hi haurà veus que opinin el mateix: quines egoistes, quina sensació més preciosa es 

perden...  Però, què no pensarà la gent si un ministre (Alberto Ruiz Gallardón) que, en teoria, 

havia de representar a tota la ciutadania, esmentava aquestes paraules: “Una dona no és dona 

fins que no es converteix en mare”.  

El tema de la maternitat encara és molt més ampli perquè si decideixes tenir un fill i ets dona, 

les dificultats són immenses. Començant pel treball. La conciliació laboral és un conte de 

fades en aquest país, però com sempre, la dona encara ho pateix més. Quants directius 

existeixen al país que tenen fills i no han hagut de sacrificar la seva espectacular carrera per 

ells? Ara, pregunto el contrari, quantes directives (que hi ha poques) han hagut de sacrificar la 

seva vida laboral pels seus fills o viceversa? Aquesta problemàtica es recull en el llibre 

Nosotras que lo quisimos todo de la periodista Sonsoles Ónega. La Beatriu és una dona que, 

aparentment, ho té tot. Un marit, uns fills, un bon treball... Però la vida comença a trontollar 

quan el seu cap li ofereix un ascens, a Hong Kong. La culpabilitat es fa un lloc a la seva ment. 

Serà una pèssima mare si “abandona” els seus fills i se‟n va a treballar a l‟altre punta del 

món? Hi ha milers de Beatrius al nostre voltant. Les barreres que han de saltar cada dia milers 

de dones per tal d‟arribar al mateix lloc que els seus companys, s‟entrellacen amb les crítiques 

que han d‟aguantar si es volen sentir realitzades en els seus llocs de treball. El sistema 

patriarcal fa sentir culpables a aquestes dones “descarrilades” que abandonen el suposat camí 

que els pertoca.  

En tercer lloc, un altre tipus de violència és la referent a la sexualitat. Dècades enrere el 

gaudiment del sexe, a causa del paper fonamental que exercia la religió, era considerat pecat. 

A hores d‟ara, no ho veiem de la mateixa manera, però la dona i el sexe encara es manté 

envoltat d‟una boira grisosa i retrograda. En el llibre Estado de Wonderbra podem trobar 

l‟article Mujeres bajo control, en el qual s‟esmenta aquesta temàtica: “Si l‟home vol tenir 

moltes dones, ell és bo (...) però si una dona petoneja molts nois, és una puta”. Això envolta 

moltes converses, sobretot de noies joves que volen viure lliurement la seva sexualitat i han 

d‟aguantar els insults, les crítiques i les faltes de respecte per, simplement, viure la seva vida i 

fer el mateix que tots els homes del seu voltant. Continuant en aquesta línia, cal dir que la 

falta de respecte envers la dona encara pot anar-hi un pas més enllà. Aquest tracta sobre la 

culpabilització de la víctima després d‟haver patit una agressió sexual. Aquest tema és un dels 

que envolten el monogràfic de Pikara Magazine Cara B. Violencias normalizadas y 

silenciadas. Un dels textos explica la fastigosa experiència d‟una noia. Després d‟haver sortit 

de festa amb tots els amics i amigues i d‟haver begut una mica, s‟adona que està a un portal 

desconegut amb un noi desconegut intentant mantenir relacions sexuals amb ella. No recorda 

res més. Al dia següent, un sentiment de culpabilitat s‟apodera d‟ella. Potser anava massa 

èbria i no recorda haver començat a coquetejar amb el noi, o potser no. És normal que un noi 

vulgui tenir relacions amb una noia semi inconscient que gairebé no pot ni mantenir-se 
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desperta?
3
 No solament l‟actitud del noi és demencial, hi ha gent que sap o escolta situacions 

similars i pensa el mateix: no es pot considerar violació, ella anava massa borratxa, la culpa és 

d‟ella no s‟hauria d‟haver passat tant amb l‟alcohol, etc. Potser moltes noies han patit fets 

similars, però la por i el sentiment de culpa les impedeix denunciar. 

Aquesta culpabilització a la víctima
4
, actualment, ha crescut molt més a causa de la irrupció 

de les xarxes socials. Des de Pikara Magazine s‟ha anomenat aquest fenomen com “porno de 

la venjança”. Coneixem moltes histories de parelles que a l‟hora de finalitzar la seva relació, 

majoritàriament els homes, en venjança utilitzen contra les seves ex parelles fotografies i 

vídeos de contingut sexual. Aquestes són compartides en infinitat de xarxes socials i, aquí, és 

on veiem un altre vegada la culpabilització a la víctima; un altre tipus de violència de gènere. 

Frases com: per què et deixes gravar? Jo no ho faig perquè després mira què passa, quina 

classe de dona fa això?... Cal dir que aquesta culpabilització a les víctimes també es du a 

terme en els casos de maltractament. En comptes de condemnar al maltractador, s‟escolten 

comentaris en referència a perquè no ha abandonat abans aquest home, perquè es casà amb ell 

i, fins i tot, s‟atreveixen a dir, sense viure-ho és clar; que ells i elles ho haguessin abandonat 

feia molt de temps. He hagut d‟explicar milers de vegades que abans de la pallissa, s‟amaga 

una destrossa de l‟autoestima i de l‟amor propi. Elles no són culpables, elles no ho han 

escollit, elles només són malaltes a les quals uns indesitjables els ha destrossat la vida
5
.  

La frase: vivim a una societat en la qual ensenyem a les dones a cuidar-se de no ser violades, 

en comptes d‟ensenyar als homes a no violar, és una de les més llegides i comentades a les 

xarxes socials. Un exemple que plasma molt bé la problemàtica anterior és la invenció de 

vagons exclusius per a dones a països com Mèxic, Japó o Tailàndia. Per tant, en comptes 

d‟educar als nens des de petits a respectar a les dones, aïllen el problema portant a terme 

aquest tipus de solució.   

“Fes-te respectar”, “ets una senyoreta, comporta‟t com a tal”, “ves amb compte amb els 

homes, només volen una cosa; per tant, no provoquis”... aquestes frases són clavades en els 

nostres cervells des de que som petites, les assumim com si fossin una part profunda del 

nostre ser, com si fossin certes i les haguéssim de respectar. Un altre tipus de violència, 

l‟adoctrinament patriarcal. Des de que som infants, a cadascú se‟ns col·loca una motxilla 

segons el nostre gènere. Rosa o blava, amb delicadesa o amb violència, amb princeses o amb 

cotxes, segons si som nen o nena. Tots dos patim, perquè un nen també té dret a plorar, a ser 

                                                           
3
 Pàgina 11 del monogràfic Cara B. Violencias normalizadas y silenciadas: “Estic segura de que aquest 

home, el nom del qual mai podré retenir, no es considera un agressor, encara que intenta tenir relacions 

sexuals amb el cos d‟una dona semi inconscient”.  
4
 Un altre cas de culpabilització a la víctima el podem observar cada 7 de juliol a les festes de Sant Fermí. 

Casos en els que, d‟una banda hi ha noies a les quals se‟ls arrenca la roba; i d‟altres que, voluntàriament 

se la treuen i hi ha nois que es veuen amb el dret de magrejar-les. La periodista Emilia Laura Arias parla 

sobre el tema: “No tinc res a dir sobre elles que exerceixen (en alguns casos, perquè en altres les 

despullen directament) el seu dret a despullar-se i això és genial. Despullar-se no és una invitació a ficar 

mà (...) que ens toquin quan ens aixequem la samarreta perquè ens ve de gust, respon a un model de 

dominació masclista, en un context social patriarcal. És a dir, si hi ha un pit, ells es veuen amb el dret de 

tocar aquest pit”. 
5
 “Els discursos dominants sobre la violència sobre la violència de gènere freqüentment patologitzen les 

dones amb les seves parelles maltractadores, especialment si tenen nens. Elles es converteixen en 

sospitoses perquè no se‟n van, quan anar-se és, freqüentment, perillós”. Cita de Janet Batsleer, trobada al 

llibre Estado de Wonderbra. 
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delicat o a jugar amb nines i amb els talons de la seva mare; però com sempre la que pateix 

més és la nena. Com esmenta Eva Gou al llibre Estados de Wonderbra: “Mitjançant el procés 

de socialització, els nens i les nenes aprenen els valors de la societat en la qual viuen, de 

manera que es van configurant com homes i dones segons els paràmetres del discurs 

patriarcal. Els nens aprenen a ser homes, és a dir, a ser forts, competitius i dominants; i les 

nenes a ser dones, que equival a ser dèbil, passiva i dependent i, per tant, es preparen per 

resistir passivament el domini dels homes”. Aquesta dona passiva i dependent de l‟home s‟ha 

perpetuat al llarg dels segles a través de l‟amor romàntic recollit per Disney, per exemple. A 

més, la perpetuació d‟aquest amor romàntic en el qual la dona ha d‟estar, contínuament, 

cercant el seu príncep blau i trobar, d‟aquesta manera, l‟anhelada mitja taronja, es considera 

també un tipus de violència. Des de petites escoltem aquest missatge, per cert, irreal perquè 

no existeix ni l‟amor perfecte ni l‟amor per sempre; i com no ho aconseguim ens fiquem en 

una espiral d‟ansietat de la qual creiem que no sortirem mai perquè no tenim al costat “l‟home 

de la nostra vida”. Contínuament des de tots el àmbits de la societat continua patent aquest 

missatge. Potser no ets una dona fiable si amb 30 anys encara no estàs casada ni tens fills...  

Finalment, l‟últim punt del qual parlaré serà de la utilització de la dona com a objecte de 

reclam, un altre tipus de violència. Tant en pel·lícules com en diaris com també en revistes, la 

dona apareix com un objecte per satisfer, solament, el desig masculí. Per exemple, 

recentment, FACUA ha guardonat els pitjors anuncis de l‟any. Un dels pitjors
6
, fa referència a 

l‟inici de les rebaixes. Fins aquí tot bé. El centre comercial Plaça Mar 2, d‟Alacant, va creure 

convenient atraure a més clientela amb la fotografia de tres noies en bikini i el següent titular: 

Remajas. No van creure convenient utilitzar la fotografia d‟una bossa, uns talons o un armari 

ple de roba luxosa, no. Van utilitzar el cos d‟una dona com a reclam. Cal dir, que això 

incompleix l‟article 10 de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere, que exposa el següent: D‟acord amb lo establert en la Llei 34/1988, d‟11 

de novembre, General de Publicitat, es considerarà il·lícita la publicitat que utilitzi la imatge 

de la dona amb caràcter vexatori o discriminatori. 

Anuncis sexistes com el citat anteriorment són denunciats per l‟Observatori de la Imatge de 

les Dones (OIM). L‟OIM, anteriorment conegut com l‟Observatori de la Publicitat Sexista, va 

néixer l‟any 1994 de la mà de l‟Institut de la Dona i, a més de denunciar, un altre dels seus 

objectius és realitzar informes en els que es mostren les denúncies interposades a ens que 

realitzen els anomenats anuncis sexistes: qui les fa, quina quantitat de denúncies ha rebut un 

determinat anunci, quins són els sectors més denunciats i informació molt específica dels 

anuncis
7
.  

                                                           
6
 Veure annex número 2.  

7
 Veure annex número 3. 
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Total de queixes registrades per la OIM, tant en 2013 com en 2014. Cal dir que hi ha hagut un 

increment de queixes en un 41,6%. Font: Observatori de la Imatge de les Dones.  

 

El rol de cuidadora i netejadora continua perseguint a la dona, no podria ser menys al món 

publicitari. Els anuncis de neteja, d‟alimentació o dels més petits de la casa sempre estan 

protagonitzats per dones, així doncs, segueixen introduint en les nostres ments aquests 

missatges masclistes constatant que el lloc de les dones és aquest i continuant amb el 

patriarcat. Els anuncis de cosmètica continuen sent representats, majoritàriament, per dones. 

Les cremes anti cel·lulitis, anti arrugues i els anuncis anti pèl, emeten un missatge clar: per 

estar perfecte has de ser prima i jove, i per sentir-te guapa no has de tenir pèl. A priori, 

aquests anuncis creiem que no surten de la anormalitat i és que hem assumit que estem 

obligades a fer això. L‟opressió patriarcal també afecta a la cura de la nostra imatge.   
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La tipificació de la violència de gènere com a crim passional 

La violència de gènere, com a terme morfològic, és molt actual; encara que sempre ha existit. 

Com explica Juana Gallego al seu llibre Si te vas, te mato; la violència vers les dones mai va 

ser comptabilitzada als mitjans de comunicació. Era un secret a crits, tothom ho sabia, però 

ningú ho condemnava. Tota la societat ho tolerava, des de l‟església fins les autoritats 

policials. Sempre es va creure que la dona era un ser inferior i com a tal devia acceptar el 

tractament que l‟home li podia donar. Només cal veure els consells que la Secció Femenina 

s‟encarregava de donar a les noies: “Quan estigueu casades, posareu en la targeta el vostre 

nom propi, el vostre primer cognom i, després, la partícula „de‟. Aquesta fórmula és 

agradable, ja que no perdem la personalitat, sinó que som Carmen García, que pertany el 

senyor Marín
8
” o “Tingues preparat un àpat deliciós per quan ell torni de treballar. 

Especialment, el seu plat preferit. T‟has d‟oferir a treure-li les sabates. Parla en to baix i 

relaxat. Si el teu marit et demana la unió, accedeix humilment, tenint en compte que la seva 

satisfacció és empre més important que la d‟una dona. Si el teu marit et demanés pràctiques 

sexuals inusuals, sigues obedient i no et queixis
9
”. Respecte a la família, el pare era la figura 

més important i essencial, era la figura a la qual, tant fills com dona, havien de respectar i, 

fins i tot, témer. Els assassinats masclistes que veiem a diari en les nostres pantalles són el 

resultat de que aquests homes, considerats bojos, no han suportat que el patriarcat estigui 

trontollant i que les dones hem aconseguit els mateixos drets.  

En referència als mitjans de comunicació, fins els anys vuitanta no es va recollir la temàtica. 

Fins la data que he citat, els casos de violència es mencionaven en peces breus i en les pàgines 

de successos. Encara que, només es recollien si es produïa la mort o lesions molt greus i 

sempre dient que havia estat una disputa matrimonial. Cal dir, també, que un altre problema 

era com s‟explicava el cas; només es contactava amb la policia, amb els metges i el veïnat, 

potser també es dirigien a algun jutge. Com no existia cap ens que pogués informar de com 

seria un bon tractament dels casos de violència, els mitjans ho reproduïen sense cap mena 

d‟anàlisi crític ni ètic, transmetent així, tot tipus d‟estereotips sexistes. Per tant, si no 

informaven d‟una forma correcta i, fins i tot, en alguns casos ni tan sols informaven; 

perpetuaven la idea de que els casos de violència eren propis de l‟àmbit privat i que ningú 

podia fer res al respecte. Així mateix, respecte al tractament de la informació, un dels errors 

que cometien els mitjans (per desgràcia, encara es comet) és l‟acte d‟eximir l‟agressor. La 

creença de que el subjecte ha realitzat el maltractament a causa de la drogodependència, de 

l‟alcoholisme o d‟una malaltia mental. Encara que diversos estudis han desestimat aquest 

pensament. Per exemple, el Senat va realitzar un l‟any 1989 que concloïa de la següent 

manera: “Els maltractaments que pateixen les dones no es porten a terme a causa de 

l‟alcoholisme, la drogoaddicció de la parella, de la pobresa, etc. sinó de la situació estructural 

de desigualtat real en la que encara es troba la dona dins de la societat”
10

.  

 

                                                           
8
 Text recollit a l‟assignatura „Economia domèstica‟ per Batxillerat, Comerç i Magisteri, any 1968. 

9
 Text recollit a l‟assignatura „Economia domèstica‟ per Batxillerat, Comerç i Magisteri, any 1958. 

10
 Cita recollida a la pàgina 242 del llibre Maltratadas, el infierno de la violencia sobre las mujeres de 

Xavier Caño. 
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El llibre citat anteriorment Si te vas, te mato fa un recull de dinou casos de violència 

masclista. El capítol número dos, Una boda y cuatro funerales, explica la historia de Rosario 

C.D. qui després d‟anys de maltractaments i vexacions es decideix a denunciar al seu marit. 

Des de la comissaria, no van poder fer res, només podien revisar si l‟agressor tenia 

antecedents penals i, si hi existien, procedir a la detenció. Manuel U. no tenia cap antecedent, 

va ser detingut el dia 13 de març de 1992 i posat en llibertat el dia següent. Després dels fets, 

Antonio es dirigí a la jutgessa i escridassà que acabaria amb la vida de la seva ex dona i de 

tota la seva família. “Ha estat el pitjor cas que m‟he trobat mai”, confessà la jutgessa. Quatre 

dies després de la posada en llibertat, Antonio va matar a la seva ex dona, al germà d‟ella i a 

la filla que tenien en comú; després es va suïcidar. 

Però, aquest cas no va ser l‟únic el qual es podia haver evitat amb una llei de protecció a les 

dones maltractades. També parla del tema Xavier Caño al llibre Maltratadas, el infierno de la 

violencia sobre las mujeres
11

. En el mateix, es poden llegir diversos casos en els quals la 

policia convencia a les dones per tal de que no denunciessin. Una d‟elles explicava que el 

policia li va dir que el seu problema no era per tant i que devia tornar a casa amb el seu marit, 

una altra confessava que en la comissaria només es van riure d‟ella i, fins i tot, li van dir que 

això només s‟arreglava “al llit”. Finalment, un altre testimoni deia que en el seu cas els 

policies, amablement, li van explicar que no podien fer res, que si no hi havia sang no es 

podia denunciar res.  

L‟Institut Oficial de Radio i Televisió Espanyola va publicar l‟any 2002 un dossier de premsa 

referent a la violència de gènere i els mitjans
12

. En el mateix, s‟especificaven les dades més 

importants entorn al tema. En primer lloc, l‟any 1983, van començar a publicar-se a l‟Estat 

espanyol xifres en relació a les denuncies per maltractament interposades en les comissaries 

espanyoles. En segon lloc, el mateix any, es va crear l‟Institut de la Dona i els Centres 

d‟Informació de la Dona. En tercer lloc, l‟any 1986 es portà a terme la creació de la primera 

casa d‟acollida per dones maltractades. En quart lloc, el 5 de novembre d‟aquell mateix any, 

la Comissió de Drets Humans del Senat va instaurar la Ponència d‟Investigació de 

maltractaments a dones. En cinquè lloc, el Fiscal General de l‟Estat va legitimar la persecució 

del maltractament a les dones a través d‟una circular de l‟any 1987. En sisè lloc, l‟anomenada 

Ponència d‟Investigació va publicar un escrit sobre la quantitat de dones maltractades que hi 

ha havia l‟any 1989. A més, l‟any 1998, es va instituir el primer Pla d‟Acció contra la 

violència (en aquella època encara anomenada violència domèstica). Finalment, fa quinze 

anys es realitzà el segon Pla Integral contra la violència envers la dona.  

 

 

 

 

                                                           
11

 Testimonis recollits a les pàgines 251, 252 i 253 del llibre Maltratadas, el infierno de la violencia sobre 

las mujeres de Xavier Caño. 
12

 Institut Oficial de Ràdio y Televisió RTVE (2002). Mujer, violencia y medios de comunicación. 

Dossier de prensa. 
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Ana Orantes, el cas que ho va canviar tot 

El dia 18 de desembre de l‟any 1997 els diaris de tot l‟Estat recollien una terrible notícia. “Un 

home crema viva la seva dona després de ser denunciat en televisió per maltractar-la”, titulava 

La Vanguardia d‟aquell dia
13

. Ana Orantes va aparèixer al programa de Canal Sur “De tarde a 

tarde”, presentat per Irma Soriano, el dia 4 d‟aquell mateix desembre per denunciar els 

maltractaments que havia patit a mans del seu ex marit durant gairebé quaranta anys. “Al 

principi jo no el denunciava, perquè a aquella època no es feia. Després, finalment, sí, però la 

veritat és que no servia gens. El que em diuen és que aquestes baralles de família son normals 

i ell l‟únic que fa és amenaçar-me, dient que un dia m‟ha de matar”. Amb tan sols dinou anys, 

Ana Orantes, es va casar. Des del primer dia de casats José va fer-li la vida impossible, 

vexacions, maltractament psicològic i pallisses descrivien el dia a dia de la parella. Van tenir 

en total onze fills, la majoria dels quals segons ella nascuts arran de les violacions per part del 

seu marit. “Ell sempre em donava diners, però jo sempre havia de tenir la seva ampolla o les 

seves dues ampolles a l‟hora de dinar. Pel matí, ben d‟hora, el conyac; perquè sinó també em 

pegava. Si hi havia un ou per menjar era per ell. Ell sempre era el primer (...) el restant era 

pels nens”
14

.  

Tot el veïnat i, fins i tot, la seva família ho coneixia. Orantes va declarar que després d‟una de 

les primeres vegades que ell la va agredir va demanar ajuda al seu sogre, aquest la va defensar 

davant del seu propi fill, però va ser la darrera vegada. La seva sogra va qüestionar l‟actitud 

del seu marit tot dient-li que eren coses d‟ells, que en temes de parella calia no ficar-se i que 

“no havia d‟importar, tant si li donava un petó com si li donava un cop”. Indefensa, va veure 

com la brutalitat del seu marit no solament es propinava contra ella, també contra els fills. 

Explicava, entre llàgrimes, que els onze fills també eren el blanc de les seves pallisses. Els 

agredia per tot, tant si callaven com si parlaven i si també trigaven mitja hora en arribar a 

casa. Una de les filles, desgraciadament, va haver de casar-se amb catorze anys per tal 

d‟escapar de la fúria del seu pare: “Ell volia abusar sexualment d‟ella i em va dir que s‟anava, 

que no aguantava més”. 

El punt més sorprenent de l‟assumpte recau en la decisió del jutge: va concloure que la casa, 

com era dels dos, havia de continuar sent dels dos; ell havia de viure en una planta i ella en 

una altra. A causa d‟això, ella va viure atemorida els últims dos anys de la seva vida en els 

quals ja s‟havia divorciat i així ho testifiquen els seus veïns i veïnes que asseguraven que Ana 

deia: “Aquest any menjaré gambes al Nadal... si encara sóc viva”. 

El cas d‟Ana Orantes no va ser un més, ella va ser la primera dona maltractada en parlar 

obertament de la seva tragèdia. A més, va servir per tal de que totes les organitzacions 

feministes del país demanessin d‟una vegada per totes que els casos de violència de gènere 

fossin visibles en els mitjans de comunicació i que no fossin tractats com violència domèstica 

o crims passionals. Va ser arran de la seva mort que es van produir moltes manifestacions en 

les que es podien llegir pancartes com: Ana som totes.  

Sorprenentment, d‟aquests fets només han passat dinou anys. 

                                                           
13

 Veure annex número 4.  
14

 Declaracions d‟Ana Orantes en la seva entrevista a Irma Soriano al programa de Canal Sur. 
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Un pas endavant amb la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre 

El Congrés dels Diputats va aprovar amb majoria absoluta la Llei Orgànica 1/2004 de 

Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere el dia 28 de desembre de 2004. 

Es va publicar en el Butlletí Oficial de l‟Estat el dia següent i va entrar en vigor trenta dies 

després. Des del Govern, el PSOE en aquell moment, el que es volia era sobretot condemnar 

la violència envers les dones i no tractar cada cas com un aïllat. A més, també es va voler 

sensibilitzar i prevenir a la societat. De la mateixa manera que es va voler promoure 

l‟assistència social, jurídica i psicològica a les dones maltractades.  

“La violència de gènere no és un problema que afecti l‟àmbit privat. Al contrari, es manifesta 

com el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra societat. Es tracta d‟una 

violència que es dirigeix a les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus 

agressors, inferiors i que manquen dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de 

decisió”. Amb aquestes línies dona inici la llei, a les quals segueixen un títol preliminar, cinc 

títols, vint disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria 

i set disposicions finals.  

En primer lloc, en el títol preliminar es cita l‟objecte de la llei: quin és l‟objectiu de la llei, les 

mesures que es portaran a terme i, per últim, què és la violència de gènere esmentada a la llei. 

En segon lloc, el títol 1 s‟encarrega de les mesures de sensibilització, prevenció i detecció. 

Sobretot insten a una sensibilització en els camps de l‟educació, en instituts i escoles, tant a 

l‟alumnat com al professorat. També en el món de la publicitat i dels mitjans de comunicació 

als quals els insta a informar dels casos d‟una forma correcta, tot i evitant el morbo i el 

sensacionalisme. A més, es cita un altre sector, el sanitari; en aquest cas la llei diu que ha de 

desenvolupar programes de conscienciació per tal de que els equips sanitaris puguin detectar 

precoçment els casos de violència de gènere.  

En tercer lloc, el títol 2 és l‟encarregat de parlar sobre els drets de les dones maltractades; 

aquestes tenen dret a la informació, a assistència jurídica i a assistència social integral. També 

tindran dret a ajudes socials i referents al treball, per exemple, podran gaudir d‟una mobilitat 

geogràfica o d‟una reducció de la jornada, de la mateixa manera que si tenen faltes en la seva 

jornada a causa de la seva situació, tant física com psicològica, sempre seran justificades.  

El títol 3 parla sobre la tutela institucional, de com treballarà la Delegació Especial del 

Govern contra la Violència sobre la Dona, de com es crearia l‟Observatori Estatal de 

Violència sobre la Dona i dels plans de col·laboració entre Administracions sanitàries i de 

Justícia, de les Forces i Cossos de Seguretat de l‟Estat, dels Serveis Socials i dels organismes 

d‟igualtat per tal d‟aconseguir una prevenció de la violència de gènere. 

El títol 4 esmenta la tutela penal, les penes a les que es pot enfrontar l‟agressor per lesions, 

vexacions, amenaces, coaccions o trencament de la condemna, entre altres. Per últim, el títol 5 

té a veure amb la tutela judicial respecte els Jutjats de Violència sobre la Dona, les normes 

processals civils i penals, les mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes i de 

la Fiscalia contra la Violència sobre la Dona.  
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Cal dir que arran de l‟aprovació de la llei, es van dur a terme altres mesures per protegir a les 

dones maltractades i per facilitar-les una nova i millorada vida. D‟una banda, es va instaurar 

el número 016 el qual dóna suport a les dones maltractades; d‟altra banda, es van constituir el 

Jutjats de Violència sobre la Dona. Així mateix, es consideren delictes: les faltes de lesions, 

amenaces i coaccions. I, sobretot, s‟insta a: la sortida immediata de l‟agressor del domicili, 

l‟ordre d‟allunyament, l‟ordre de suspensió de les comunicacions i, per últim, la privació de la 

pàtria potestat i custòdia dels fills o la suspensió del règim de visites. Fins el moment, pocs 

casos acabaven de les anteriors formes. Com he explicat en el punt anterior, Ana Orantes, 

després de divorciar-se del seu marit va ser obligada a viure amb ell en la mateixa casa, 

actualment i gràcies a aquesta llei, casos com el d‟Ana Orantes no es produirien.  

La llei explicada va significar un enorme canvi en la judicatura espanyola. Encara que s‟està 

aconseguint conscienciar i prevenir a la població sobre la violència de gènere, continuem 

escoltant al llarg dels mesos com moltes dones són assassinades per les seves parelles o ex 

parelles. Cal dir que es va donar un pas endavant per tal de lluitar contra aquesta horrible 

xacra, però també cal recordar que l‟any passat van matar a 59 dones. Aquestes són xifres 

totalment escandaloses si tenim en compte que des de tots els àmbits, tant judicial com 

legislatiu i executiu, passant per totes les associacions existents i les forces de seguretat de 

l‟Estat; estan fent tot lo possible per castigar els agressors, ajudar a les dones maltractades 

que, per fi, han pogut abandonar el seu calvari i emetre campanyes brutals per tal d‟obrir els 

ulls a la gent. Aconseguir, per tant, que d‟una vegada per totes el dia 25 de novembre, Dia 

Internacional contra la Violència de Gènere, sigui eliminat de tots els nostres calendaris; 

només llavors s‟haurà aconseguit, la lluita s‟haurà guanyat.  

En conclusió, dotze anys després de la instauració de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere, continuen assassinant a dones. Moltes 

d‟elles no tenen la suficient valentia per denunciar, altres que sí la tenen, després d‟haver 

denunciat (inclús algunes denuncien en diverses vegades) també van ser assassinades. Per 

tant, és important dir que encara queden alguns punts que caldria revisar en la llei, no podem 

consentir que moltes dones després de denunciar i després d‟haver estat aprovada la llei 

d‟allunyament
15

, hagin estat assassinades.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Segons les dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el 22% de les 59 assassinades l‟any 

passat 2015, sí havia presentat una denúncia.  
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Decàlegs i recomanacions per tractar la violència de gènere als mitjans de 

comunicació 

La plataforma que aglutina els principals col·lectius feministes bascos critica la visió 

que donen els mitjans de comunicació sobre la violència de gènere: “Els mitjans tracten 

aquests crims com un succés aïllat en comptes d‟emmarcar-lo en la violència estructural 

que provoca que provoca un sistema heteropatriarcal i sexista (...) en el qual totes les 

dones estem diàriament sotmeses a suportar des de insults, acudits, menyspreus i 

invisibilitat, fins a tocaments, violacions, pallisses i assassinats”. A més, demanen que 

la violència sexista sigui una prioritat en les agendes polítiques i mediàtiques i 

pregunten: hi hauria la mateixa repercussió si els assassinats fossin polítics i banquers? 

Aquesta plataforma no ha estat l‟única que ha expressat queixes sobre el tractament dels 

mitjans sobre la violència masclista. Arran dels anys vuitanta, com he esmentat 

anteriorment, aquest tema va començar a aparèixer en alguns informatius; però com 

encara el tractament era molt tímid ningú sabia com abordar-ho. Va ser a partir dels 

anys noranta quan es van començar a crear diversos decàlegs en els quals es podia llegir 

quin seria un tractament adequat.  

El primer ens en realitzar un decàleg d‟aquestes característiques va ser l‟Institut 

Andalús de la Dona a l‟any 1999. En les pàgines de ¿Cómo tratar bien los malos 

tratos? S‟especifica que els crims de violència masclista no son aïllats, com he anat 

citant en els punts anteriors, l‟agressor masclista no mata ni viola ni apallissa perquè 

està boig ni per alguna addicció; maltracta perquè es creu superior a la seva víctima, es 

creu superior a les dones. A més, incideixen en no denominar els casos com crims 

passionals. No s‟han de minimitzar ni s‟ha de bromejar ni frivolitzar sobre el tema. 

Esmenten, que s‟ha de protegir la figura de la víctima, no culpabilitzar-la si no denuncia 

i s‟ha de protegir tant a ella mateixa com a les demés que no poden denunciar. També 

parlen sobre la importància del seguiment dels casos, donar veu a totes les supervivents, 

deixar clar que es pot sortir i així donar un recolzament a les altres víctimes. De la 

mateixa manera que avisen que s‟ha d‟anar amb compte amb les fotografies, tot i evitant 

el morbo i les faltes a l‟honor i a la intimitat de la víctima. A més, aquell mateix any 

l‟Institut Andalús de la Dona va publicar un altre decàleg: Decálogo de 

recomendaciones a los medios de comunicación para el tratamiento de la violència 

contra las mujeres; en el qual s‟incideix també en els punts esmentats anteriorment, 

encara que menciona d‟altres. Per exemple, esmenten que és molt important promoure 

el rebuig social que hi ha respecte els maltractadors. També es diu que és essencial en 

les notícies la presència de números de contacte i nombres d‟associacions d‟ajuda a 

dones maltractades. De la mateixa manera que insten a publicar informació sencera 

sobre els agressors “evitant que l‟anonimat asseguri la seva impunitat”.   

L‟any 2002 va ser el torn de la Unió de Periodistes Valencians. En el seu decàleg 

Notícies amb llaç blanc es citen, també, deu consells. D‟una forma similar que l‟Institut 

Andalús, expliquen que la violència envers les dones es considera una violació dels 

drets humans. Als punts esmentats anteriorment es sumen de nous: no estereotipar ni fer 

prejudicis en les notícies, parlar del maltractament psicològic que pateixen les 

maltractades; utilitzar una gran quantitat de fonts, que hi hagi variació entre totes elles i, 
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per últim, reflectir en els noticiaris la complexitat de l‟assumpte, explicar i diferenciar 

entre víctima i agressor i esmentar que tothom pateix, tant ella com la seva família.   

L‟Institut Balear de la Dona juntament amb el Sindicat de Periodistes de les Illes 

Balears van ser el següents en realitzar les seves recomanacions als mitjans, en aquest 

cas en el 2003. En el decàleg Pacte sobre violència contra la dona. Decàleg per al 

tractament informatiu dels maltractaments a l’entorn familiar queden paleses algunes 

dades molt sorprenents: una de cada cinc dones europees ha patit algun tipus de 

maltractament al llarg de la seva vida i que la ONU assenyala com un factor de risc el 

fet de ser dona. Per la seva banda, aquest llibre mostra, a grans trets, les mateixes 

recomanacions emeses per les altres institucions. Sobretot tractar el tema amb respecte i 

sense sensacionalismes, no presentar els casos com aïllats, utilitzar diverses fonts i 

sobretot oficials, conscienciar la societat, divulgar informacions positives sobre les 

dones que han superat el maltractament i sobretot no emparar l‟agressor ni eximir-lo a 

causa de les possibles addiccions o problemes mentals que tingui. En aquests casos, la 

víctima sempre és i serà la dona.  

L‟Associació de Dones Periodistes de Catalunya va escriure El tractament de la 

violència masclista als mitjans de comunicació. En aquest cas són quinze les 

recomanacions, una vegada més parla dels punts anteriors tot i esmentant alguns que les 

altres institucions no havien citat. Per exemple, diuen que s‟han de fer visibles tots els 

tipus de violència que pateixen les dones: físic, psicològic, econòmic i sexual. A més, 

insten a no atribuir la violència a algun grup ètnic o racial, ja que denotaria un 

llenguatge racista. A més, expressen que és molt important demostrar que a tot tipus de 

violència contra les dones li correspon un càstig, mostrar als maltractadors que no 

quedaran impunes. De la mateixa manera que l‟Associació creu que com a mitjà cal 

rectificar ràpidament si s‟ha emès cap error donant la notícia i, també, pensa que s‟ha de 

fomentar la bona formació dels i de les periodistes (dades sorprenents, ja que cap altre 

decàleg aconsella això).  

En definitiva, els periodistes som una font de coneixement per la població, cal treballar 

molt més per conscienciar-la i així poder eradicar el problema de la violència masclista. 

De la mateixa manera que hem de fer autocrítica i corregir els errors que es porten a 

terme en el tractament dels casos de violència de gènere. Aquesta, per desgràcia, 

l‟arrosseguem des de temps immemorials. Fins i tot, sorgeixen algunes veus que 

comparen les assassinades a mans de parelles i ex parelles amb les víctimes del 

terrorisme a Espanya. Des de fa deu anys han matat a més dones que tots els assassinats 

a mans d‟ETA en tota la seva història. Cal dir, que aquest terme no és modern ni actual, 

l‟autor Xavier Caño ja va escriure aquestes paraules l‟any 1995 en el seu llibre, 

Maltratadas. El infierno de la violencia sobre las mujeres. El capítol del mateix, es 

titula: Más muertes que el terrorismo.  
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3. Metodologia 
Objecte d'estudi: amb aquest Treball de Fi de Grau em proposo analitzar el tractament 

de la violència de gènere als mitjans de comunicació catalans. Cal dir que he centrat el 

meu estudi en dos diaris com són La Vanguardia i El Periódico de Catalunya per tal de 

veure com aquests dos periòdics, tant diferents ideològicament, treballen un tema com 

és el de la violència masclista. Tot i tenint en compte les recomanacions i decàlegs que 

he esmentat anteriorment m‟agradaria veure si els consells dirigits als mitjans s‟han 

posat en pràctica. Per tant, realitzo un anàlisi de les notícies publicades els tres primers 

mesos de l‟any 2016 i, posteriorment, faig una comparació entre ambdós diaris. 

Objectius: l‟objectiu principal del meu Treball de Fi de Grau és analitzar 

exhaustivament les notícies publicades els mesos de gener, febrer i març de La 

Vanguardia i El Periódico de Catalunya. A més, vull comprovar si el tractament 

d‟aquests dos diaris respecte les notícies sobre violència de gènere és l‟idoni i no es 

centra en el sensacionalisme, la espectacularització i el morbo que moltes vegades 

envolta aquests casos.   

Hipòtesi  

La meva hipòtesi es basa en l‟article 14 de la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre 

de 2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere que diu el 

següent: “Els mitjans de comunicació fomentaran la protecció i salvaguarda de la 

igualtat entre homes i dones, evitant així tota la discriminació entre ells. La difusió 

d‟informacions relatives a la violència sobre la dona garantirà, amb la corresponent 

objectivitat informativa, la defensa dels drets humans, la llibertat i la dignitat de les 

dones víctimes de violència i dels seus fills i filles. En particular, es tindrà especial cura 

amb el tractament gràfic de les informacions”.  

El mateix, com es pot observar, fa referència als mitjans de comunicació i a com 

haurien de tractar els casos de violència de gènere en la seva tasca. Tenint en compte 

aquest article, vull demostrar en el meu Treball de Fi de Grau que els mitjans de 

comunicació no respecten aquesta llei. Vull mostrar com en les notícies preval el 

sensacionalisme i el morbo; sobretot el que té a veure amb el tractament gràfic. 

 

Criteris metodològics, eines i procediments 

En primer lloc, he realitzat l‟índex per estructurar tota la informació que volia explicar. 

Per realitzar el primer punt, el marc teòric, he utilitzat diversos llibres i articles, en total 

disset; després de llegir i fer ressenyes he començat a escriure sobre el tema. D‟una 

banda, he cregut molt necessari parlar sobre què és la violència de gènere tot i partint de 

la base de les declaracions de la Organització de les Nacions Unides. Però volia que 

quedés clar que la violència de gènere no només existeix entre un home i una dona que 

han tingut o tenen una relació sentimental, per això he descrit diversos tipus de 

violència que només patim les dones per l‟únic fet de ser-ho. D‟altra banda, i capficant-



15 

 

me en el món dels mitjans de comunicació, he explicat com van ser els inicis dels 

mitjans a l‟hora de parlar sobre la violència de gènere, època en la qual no estava 

tipificada d‟aquesta manera, sinó com a crim passional. Un punt d‟inflexió en el tema de 

la violència masclista es va viure amb el cas d‟Ana Orantes, com va significar un abans 

i un després a l‟hora de tractar la temàtica, he cregut indispensable la seva explicació. 

Així mateix, un altre punt importantíssim a l‟hora de parlar sobre violència de gènere és 

la Llei publicada el desembre de 2004 i impulsada pel Partit Socialista. Gràcies al llibre 

Retos de la comunicación ante la violencia de género. Marco jurídico, discurso 

mediático y compromiso social he pogut realitzar un resum sobre la mateixa. Per últim, 

acabant així d‟esmentar tots els punts del marc teòric, cal dir que he recollit els consells 

publicats per part d‟algunes associacions com l‟Associació de Dones Periodistes de 

Catalunya, l‟Institut Andalús de la Dona, l‟Institut Balear de la Dona o la Unió de 

Periodistes Valencians i que van dirigits als mitjans de comunicació amb l‟objectiu de 

que aquests tractin amb respecte les notícies i que envoltin la societat amb un ambient 

de lluita contra la violència sexista.  

Després d‟acabar el punt introductori del treball, vaig fer la recerca de notícies. Gràcies 

al diari El País, vaig trobar una taula on posava els dies exactes els quals van ocórrer els 

assassinats, arran d‟això vaig poder començar la cerca. D‟una banda, les notícies 

corresponents a El Periódico de Catalunya les he aconseguit gràcies a la base de dades 

My news online que es pot trobar als ordinadors de la planta quatre de la Biblioteca de 

Comunicació i Hemeroteca General. Per tal de trobar les notícies, he escrit diverses 

dades: el dia dels fets o els dies següents, el nom de la víctima si el sabia, també la 

localitat on s‟havia produït l‟assassinat o les paraules “violència de gènere”, “violència 

masclista” i “dones assassinades”. Normalment, amb “violència de gènere” he trobat 

totes les notícies, sinó a la web de El Periódico de Catalunya també han aparegut. Pel 

que fa a La Vanguardia, he cercat a la seva hemeroteca. Cal dir, però, que la recerca en 

aquest diari ha estat més difícil ja que els continguts de la web son en castellà i, per tant, 

si alguna notícia no havia estat publicada en paper, no la podia buscar en la web, ja que 

no apareixia en català.  Totes les notícies, tant si son en paper com si son de la web, les 

he imprès i es poden trobar als annexos. A més, he imprès les notícies que no han estat 

publicades a cap dels diaris analitzats.  

Per tal de portar a terme un anàlisi més exhaustiu del tractament que donen els mitjans a 

les notícies de violència de gènere, he creat una taula amb tretze variables amb els quals 

es pot tenir una idea clara i concisa del tema. Basant-me en alguns treballs de 

l‟Associació de Periodistes Catalanes, vaig optar per analitzar les següents qüestions: 

com és la extensió de la notícia, d‟una pàgina o menys; si es citen el nom de la víctima i 

de l‟agressor, si es citen les nacionalitats dels mateixos, si el mitjà escriu el lloc exacte 

d‟on vivien, si especifiquen l‟existència de denuncies anteriors per maltractament, si 

eximeixen l‟agressor fent referència a addiccions, malalties mentals o estats d‟ànim;  si 

descriuen la manera en la qual va ser agredida i, fins i tot, si detallen l‟arma del crim; si 

hi ha fotografies i en cas afirmatiu si aquestes son sensacionalistes, i per últim, si la 

notícia apareix en una pàgina parell o imparell, per tal de veure la importància que li 

dóna el mitjà el tema.  
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Finalment, a més d‟especificar aquestes dades, en el cos del treball parlo sobre les fonts 

que s‟han utilitzat (número i si son experts, o no) i cito els articles d‟opinió que La 

Vanguardia i El Periódico de Catalunya han publicat en aquests tres mesos, per tal de 

veure la importància que hi ha en l‟àmbit de la opinió sobre aquest tema.  
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Anàlisi del tractament dels casos de violència de gènere a El Periódico 

de Catalunya, gener de 2016 

El mes de gener vuit dones van ser assassinades per les seves parelles o ex parelles, a més un nadó de disset mesos també va ser assassinat. Cal dir que el diari 

només va publicar sis notícies, tres d’elles a la web 
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Anàlisi del tractament dels casos de violència de gènere a El 

Periódico de Catalunya, febrer de 2016 

 El mes de febrer van ser assassinades quatre dones; a més una va patir assetjament per part de la seva ex parella a les xarxes socials i una altra va quedar en 

coma induït després de ser llençada per les escales. D’aquestes sis notícies, el diari només recull quatre: d’una banda, dos assassinats i el cas de la dona en 

coma induït es llegeixen en una sola peça. D’altra banda, el cas d’assetjament es llegeix a la seva web. Per últim, els dos assassinats restants es troben a la web 

en castellà: elperiódico.com 

Font: elaboració pròpia 
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Anàlisi del tractament dels casos de violència de gènere a El 

Periódico de Catalunya, març de 2016 

El mes de març quatre dones van ser assassinades per les seves parelles o ex parelles. Un altre cas de violència de gènere va ser el que va patir una dona quan 

la seva ex parella va cremar-li la casa, en aquells moments ni ella ni la seva filla estaven al lloc dels fets. D’aquest cinc casos de violència de gènere El 

Periódico de Catalunya només recull una notícia i a la seva web 
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Anàlisi del tractament dels casos de violència de gènere a La 

Vanguardia, gener de 2016 

 El mes de gener va haver nou casos de violència de gènere. El diari La Vanguardia només recull sis 
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Anàlisi del tractament dels casos de violència de gènere a La 

Vanguardia, febrer de 2016 

El passat mes de febrer sis dones van patir violència de gènere. La Vanguardia només recull cinc notícies; tres d’elles estan explicades en una sola peça 
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Anàlisi del tractament dels casos de violència de gènere a La 

Vanguardia, març de 2016 

El mes de març cinc dones van patir violència de gènere, La Vanguardia només publica una notícia 
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Tractament de la violència de gènere a El Periódico de Catalunya i a La 

Vanguardia, notícies extretes durant el primer trimestre de 2016 

El mes de gener de 2016 ha estat el més sagnant a l‟hora de parlar de violència de 

gènere. Així ho defineix una notícia de la web d‟El País el dia 1 de febrer de 2016: “Les 

dones assassinades en aquest primer mes quadrupliquen les de gener del passat any 

2015”. Els assassinats es van produir el 4, 5, 8, 11, 13, 22 i 23 de gener. A aquest 

número haig de sumar una altra víctima, Alicia, un nadó de disset mesos que va ser 

assassinat el 27 de gener per un home que havia tingut una relació amb la seva mare. 

Aquest cas, recollit als diaris com “succés”, no ha estat identificat com un nou cas de 

violència de gènere.  El mes de febrer va deixar quatre assassinades els dies 13, 14 i 22 

de febrer, a més una dona va ser llençada per les escales pel seu marit i una altra va patir 

assetjament a causa de la suplantació de la seva identitat per part de la seva ex parella, 

aquest home penjava vídeos i fotografies íntimes a les xarxes tot dient, en nom d‟ella, 

que li agradava ser assetjada pel carrer, pràctica semblant a un joc sexual.  El tercer mes 

de l‟any va haver quatre víctimes mortals, assassinades el 10, 11, 14 i 25, a les quals 

sumo el cas d‟una dona a Ourense que va veure com el seu ex marit cremava casa seva 

creient que ella i la seva filla estaven dins.  

El Periódico de Catalunya 

En primer lloc, analitzaré les notícies extretes d‟El Periódico de Catalunya
16

. El dia 6 de 

gener apareix una notícia, a la pàgina 26 pertanyent a “Societat”, que explica que dues 

dones han estat assassinades a mans de les seves parelles a Madrid i Guadalajara: “Nous 

casos de violència masclista. Assassinades dues dones per les seves parelles a Madrid i 

Guadalajara”, diu l‟avanttítol i el títol de la peça. Crida molt l‟atenció que dues notícies 

tan importants com són les relatives a violència de gènere es poden llegir en mitja 

pàgina i, fins i tot, dos casos en una sola notícia. A més, trobem dos destacats, el primer 

diu que ambdós assassins van ser detinguts per la policia i el segon, que és el que més 

crida l‟atenció, és el següent: “Una de les víctimes va morir estrangulada i l‟altra per 

ferides d‟arma blanca”. Una de les formes més utilitzades per la premsa a l‟hora de 

parlar d‟assassinats masclistes és la explicació detallada del crim, per tant, cauen en un 

rol morbós per citar la notícia. He de dir que no és necessari ser tan exacte a l‟hora 

d‟explicar com va succeir el crim; en primer lloc perquè atempta contra l‟honor i la 

dignitat d‟una persona que no es pot defensar i també contra la seva família, pot arribar 

a ser molt dolorós llegir aquestes frases sent familiars de la dona. A més de citar que la 

dona havia denunciat anteriorment el seu assassí, també especifiquen exactament on 

vivien “L‟assassí confés va acompanyar els agents a la vivenda que la parella compartia 

al número 76 del carrer Mota del Cuervo”. Un consell bàsic que esmenten les diverses 

associacions de periodistes és el relatiu a la frase citada anteriorment, situar el pis on 

vivien no és adequat, torna a atemptar contra l‟honor i a la intimitat tant de la dona com 

dels seus familiars, amics i el veïnat. Potser els mitjans creuen que citant molta 

                                                           
16  

Les notícies extretes tant del diari El Periódico de Catalunya com de La Vanguardia es troben als 

annexos. 
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informació crearan una peça plena de rigor informatiu, però les notícies sobre violència 

de gènere no són simples notícies més i s‟haurien de tractar de manera diferent.  

Després de trenta-quatre línies, formades en una columna i mitja, la notícia sobre 

l‟assassinada a Madrid queda en un segon pla, ja que comença una altra: “Un altre crim 

a Guadalajara”. En ambdós casos el diari esmenta que les dones van morir, la primera 

estrangulada i, la segona, a causa d‟arma blanca. Aquest és un error molt comú en el 

món de la comunicació quan es parla de violència de gènere, ja que no és el mateix dir 

ha mort que ha estat assassinada.  

 

 

En 7 notícies s’utilitza la paraula morta, només en 1 apareix la paraula assassinada. Font: 

elaboració pròpia 

 

Així mateix, he de dir que la explicació no és la més encertada; en el titular el diari 
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seva dona que va matar una dona.  
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crim es va cometre a la matinada i amb una arma blanca i, per últim, citen de nou el 
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nom del carrer: “El crim va ser comès de matinada en un domicili del carrer Rio 

Berbedillo”.  Podem veure un punt i a part on la següent frase ja no té a veure amb 

aquest crim, sinó amb el tema de la violència masclista en general. Llegim com 

esmenten el total de víctimes del 2015, en aquesta mena de resum crida molt l‟atenció 

que s‟esmenta en tres ocasions que la dona va morir: “L‟any passat van morir a tota 

Espanya 57 dones a mans de les seves parelles o ex parelles”, “la dona i la nena van 

morir” o “la mare de la dona morta”. De nou, trobem un gran error ja que ha hagut una 

gran pressió per tal de que els mitjans de comunicació reconeguin aquests casos com un 

assassinat, per tant, cal dir “van ser assassinades”.  

Pel que fa a les fonts, cal dir que només és utilitzada una, la Prefectura Superior de 

Policia. D‟una banda, és important dir que és adequada la utilització de fonts policials, 

però el ventall de fonts hauria de ser molt més ampli. Finalment, respecte al tractament 

fotogràfic, cal dir que a la peça apareix una fotografia i en aquesta veiem a diverses 

persones en una concentració rebutjant l‟assassinat de Guadalajara, així ho cita el peu de 

foto: “Concentració de repulsa per l‟assassinat de Galápagos, Guadalajara”. Per tant, no 

hi ha rastre de sensacionalisme ni de morbo a la fotografia.  

El dia 14 de gener va aparèixer una altra notícia sobre violència de gènere. La pàgina 

número 28, corresponent a “Societat”, cita el primer crim masclista ocorregut a 

Catalunya: “Un home assassina a trets la seva ex parella a Vila-seca”.  

 

 

Les diferents notícies apareixen en 4 pàgines: 26, 28, 30 i 36. La resta de notícies es troben a la web. 

Font: elaboració pròpia 

 

Amb aquest títol i amb “plaga social” com avanttítol El Periódico de Catalunya ens 

presenta aquesta peça que ocupa mitja pàgina, la mateixa destaca dos fets, el primer i 

com ja he esmentat, que l‟homicidi es convertia en el primer d‟aquestes característiques 

al territori català i, la segona, que l‟home va matar la seva ex dona amb una arma de foc: 

“L‟individu va matar la dona amb una escopeta de caça i després es va suïcidar”. 

D‟aquesta manera, la explicació detallada del crim torna a ser utilitzada pel diari en el 
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destacat, cal recordar que a l‟anterior notícia també s‟esmenta com van ser assassinades 

les dones a Madrid i Guadalajara. Per tant, tornem a veure com les recomanacions 

dirigides als mitjans no es compleixen, ja que no te caràcter informatiu esmentar que la 

dona va ser assassinada amb una escopeta de caça. Si comencem a llegir el cos de la 

notícia, a la línia número set, torna a quedar palès que l‟ex marit va matar a la dona amb 

una escopeta: “L‟home la va matar disparant una escopeta de caça al mig del carrer del 

casc antic i acte seguit es va treure la vida amb la mateixa arma”. A més, s‟esmenta el 

carrer on es van portar a terme els fets i també diuen els noms tant de la víctima com de 

l‟assassí: “Els fets es van produir cap a les 9.30 del matí a la confluència dels carrers 

Sant Bernat Calvó i Creus. Santos G.M., de 59 anys, va disparar i va matar la seva 

parella Lucinda E. M.”. Cal dir que, en un primer moment, en el títol es parla de que ja 

no són parella i ara, com es pot llegir en aquesta línia, parlen de “parella”. Així mateix, 

tornem a llegir que l‟home es suïcidà després del crim tot i que s‟amplia la informació: 

“L‟homicida es va disparar al ventre i va morir hores després a l‟Hospital Joan XXIII de 

Tarragona”. Per tant, queda clar que la forma d‟esmentar com es produïren els fets és 

indispensable en notícies com aquesta.   

Després d‟això, el diari utilitza un recurs molt usat pels mitjans en aquests casos, una 

frase de l‟estil de “era molt simpàtic, sempre saludava”. En aquest cas, s‟utilitza com a 

font l‟alcalde de Vila-seca, Josep Poblet i veí de la parella: “No hauria pensat que podria 

fer una cosa així, era una persona molt coneguda al poble”. Paraules com aquesta són 

molt utilitzades per la població, però no són les adequades per publicar una peça a un 

diari important com és El Periódico de Catalunya. Un maltractador sempre té diverses 

facetes a la seva vida, pot ser un gran amic, un gran cap al seu treball, un gran fill i un 

gran veí; però aquest comportament canvia quan conviu amb la víctima. De fet, en 

ocasions, molts maltractadors fan creure al veïnat que ells són les víctimes de la parella, 

ja que saben com manipular la gent per tal de que pensin que la culpa la tenen elles, les 

vertaderes víctimes.  

Haig de dir que la peça fa saber els lectors que no hi havia denúncies prèvies, ni ordres 

d‟allunyament. Encara que el periodista podia explicar més sobre el tema de la violència 

masclista, donant informació sobre les possibles sortides o sobre números d‟atenció a 

les dones que pateixen violència de gènere, no ho fa i dedica dotze línies més a explicar 

que havien estat una parella normal, que ell arreglava rentadores i que a ella la 

coneixien al poble de tota la vida. A més, aquestes dades són encapçalades amb el 

següent títol “Va deixar la casa”. Crida l‟atenció que diguin un fet tant important com 

que la dona va abandonar el domicili conjugal i que no el desenvolupin. Potser volia 

refer la seva vida o abandonar l‟home que l‟estava maltractant, però no ho esmenten; 

per tant llegint la notícia et crea la sensació de que la va matar perquè ella se‟n va anar. 

Un dels punts més essencials per tractar la violència de gènere als mitjans és donar 

forces a les dones que ho estan patint per tal de que surtin d‟aquest pou. Així doncs, 

aquesta missatge en concret no ajuda pas, si una dona maltractada llegeix la notícia 

només l‟arriba un missatge molt clar, la va matar a trets davant de les seves filles 

després de que ella va voler separar-se.  
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Finalment, cal dir que trobem diverses fonts a la notícia: l‟alcalde, els Mossos 

d‟Esquadra, l‟ajuntament i els Serveis Socials de Vila-seca. Però, d‟altra banda, també 

llegim fonts que no són les adients. Per exemple, com he esmentat anteriorment, la dona 

s‟havia separat de la parella i aquesta informació la donen els amics de la família, també 

hi ha un destacat titulat de la següent manera: “Un amic diu que Santos va trucar la dona 

perquè anés a recollir la seva filla”. A més, és sorprenent com donen molta importància 

a veïns i amics quan no són una font vertaderament adequada per parlar dels fets: “Les 

informacions dels veïns i coneguts de la parella han assenyalat versions contradictòries 

sobre la convivència de la parella”. Això fa referència a que una part del veïnat deia que 

era una parella totalment normal i una altra deia que tenien alguns conflictes 

últimament. Tot i això, encara que tinguessin desavinences, aquesta informació no té la 

suficient importància ni veracitat com per realitzar un destacat només parlant del que 

comentava el cercle de la parella. Després d‟això llegim: “Un amic de l‟autor dels trets 

va informar que en els últims dies s‟havia mostrat molt nerviós”, aquesta frase no té cap 

sentit ni cap rigor informatiu, a més eximeix de culpa l‟assassí, ja que dóna a entendre 

que va fer aquella “bogeria” perquè estava molt nerviós. Pel que fa a la fotografia, cal 

dir que apareix una que mostra una concentració celebrada a l‟ajuntament de Vila-seca 

en rebuig el crim, és molt semblant a la vista anteriorment en la notícia de les 

assassinades a Madrid i Guadalajara.  

El dia 22 de gener una dona va ser assassinada a València pel seu marit. En aquest cas, 

no apareix en la edició en paper del diari, sinó que va ser publicada a la web. De la 

mateixa manera que les peces anteriors, aquesta notícia està recollida a la secció 

“Societat”. D‟una banda, el punt sorprenent és el títol: “Mor una dona apunyalada pel 

seu marit a València”. Un altre cop apareix el verb “matar” en comptes de “assassinar”, 

ja que com he esmentat anteriorment no és el mateix morir que et matin. De nou el 

modus operandi del crim recau en el titular “apunyalada”, encara que, almenys, 

l‟avanttítol cita que es tracta d‟un nou assassinat masclista.  

Cal dir que la profunditat del cas és ínfima, només utilitzen deu línies per parlar del 

tema. Un altre cop apareixen les paraules “ha mort”: “Una dona de 73 anys ha mort a 

València apunyalada a mans, suposadament, del seu marit”. Després d‟aquest error 

explicatiu trobem un altre, si a l‟inici de la notícia esmenten que ha estat un nou cas de 

violència de gènere perquè en el cos de la mateix diuen que ha estat suposadament el 

marit? Cal dir que expliquen amb detalls on vivia la parella “carrer de Marino Albesa, al 

barri d‟Aiora”, fet no aconsellable per les associacions que tracten la violència de 

gènere, ja que és una forma de vulneració de la intimitat.  

De nou l‟instrument del crim quedà palès en la peça informativa: “Les primeres 

investigacions apunten que l‟home ha matat la seva dona amb una arma blanca” i el més 

sorprenent és que “arma blanca” estigui escrit en negreta. Respecte les fonts 

informatives, aquesta és la menys elaborada que trobem en comparació amb les 

anteriors analitzades; ja que podem llegir “primeres investigacions” i poques línies 

després “segons les mateixes fonts, no consten antecedents ni denúncies prèvies per 

maltractament en el matrimoni”. Per tant, no citen amb exactitud quines són les fonts de 

la notícia, podem suposar que ha estat la policia, però no ho esmenten. Des del meu 
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punt de vista, aquesta peça no ha estat suficientment elaborada perquè es tracta d‟una 

nota de premsa de l‟agència de noticies EFE i el tema del poc o nul  aprofundiment de 

les notícies que venen d‟agències de premsa, no solament afecta aquesta temàtica, sinó 

el món del periodisme en general. A aquesta situació podem sumar que es tracta de la 

web i els continguts digitals solen buscar la rapidesa en comptes d‟una bona elaboració, 

és a dir, prima ser el primer mitjà en publicar una peça en comptes d‟esperar a aplegar 

més detalls i més fonts per tal d‟escriure una notícia totalment contrastada.  

Per últim, pel que fa a la fotografia, en aquest cas sí trobem una fotografia de caràcter 

sensacionalista. Després del titular podem observar com els equips mèdics (dos homes) 

introdueixen a l‟ambulància el cadàver de la dona assassinada. A diferència de les 

fotografies anteriors on es mostra una població rebutjant el masclisme, en aquesta es 

mostra el més morbós.    

Només un dia després, el 23 de gener, el diari torna a publicar a la seva web una notícia 

referent a la violència de gènere. En aquest cas, la notícia pertany a l‟apartat “Societat”, 

però està col·locada a “Successos”; així doncs el diari cau en l‟error de classificar un fet 

com un assassinat masclista com un succés aïllat. Després d‟això llegim “Un altre tràgic 

assassinat” i “Un home estrangula la seva dona a Mallorca”, com a avanttítol i títol, 

successivament. De nou, la explicació detallada del crim torna a ser-hi entre les línies 

més importants de la peça, en tres ocasions al llarg de les 23 línies que formen la notícia 

s‟esmenta que la dona va ser estrangulada. És important dir que la peça s‟inicia amb la 

següent frase: “Una dona anglesa de 49 anys ha mort aquest dissabte estrangulada pel 

seu marit”, un altre cop el diari explica que una dona ha mort, quan en realitat ha estat 

assassinada.  

A diferència de les peces comentades anteriorment, aquesta cita la nacionalitat de la 

víctima i de l‟agressor: “una dona anglesa” i “l‟home, també de nacionalitat anglesa”. 

Aquestes dades no són necessàries i, per tant, no s‟haurien d‟escriure en casos com 

aquests perquè poden estigmatitzar aquesta nacionalitat com una violenta i masclista. 

Moltes persones que consumeixen premsa o altre tipus de mitjà de comunicació, a 

l‟hora de llegir un titular com “un home equatorià mata la seva dona” pot arribar a 

pensar que ho ha fet perquè és equatorià i perquè la seva cultura és masclista, aquesta 

actitud es crea sobretot quan els agressors són àrabs i/o sud americans. Per tant, per tal 

de no suscitar cap tipus de pensament racista, no s‟ha de posar la nacionalitat ni de la 

víctima ni de l‟agressor. Pel que fa a les fonts, cal dir que aquesta sí que esmenta alguna 

font especialitzada, encara que no són suficients. En primer lloc, cita la Policia Local: 

“Quan la Policia Local ha arribat al lloc, al carrer de Bella Vista de la Costa de la Calma 

(Calvià), s‟ha trobat la dona en parada cardiorespiratòria i ha iniciat la maniobra bàsica 

de reanimació”. En segon lloc, també es cita el número 061 “ha indicat que la víctima 

presentava marques al coll que suggereixen que ha estat estrangulada”. Finalment, 

aquesta notícia no conté fotografies. 

El dia 26 de gener tots els mitjans de comunicació recollien una terrible notícia. El 

Periódico de Catalunya parlava d‟ella de la següent manera: “Succés a Vitòria. Un home 

agredeix una dona i llança un nadó per la finestra”. Aquesta peça que no ocupa ni la 



30 
 

meitat de la pàgina 30, pertanyent a “Societat”, no ha estat explicada per cap mitjà com 

un nou cas de violència de gènere. Des del meu punt de vista, jo crec que no ho ha estat 

perquè, segons la llei, la violència de gènere només té a veure amb un home i una dona 

que han tingut o tenen una relació sentimental. Segons les fonts citades aquesta dona i 

aquest home no tenien ni havien tingut cap relació sentimental, però havien mantingut 

relacions sexuals. A més, després d‟agredir la noia va abusar sexualment del nadó de 

disset mesos i, segons la Policia, és per això que la dona va començar una discussió amb 

ell i aquest llançà el nadó per la finestra. Encara que no tinguessin una relació 

sentimental, l‟agressor va llançar el nadó amb la intenció de fer mal a la mare i, per tant, 

és un tipus de violència; per aquest motiu jo he analitzat la notícia, perquè la considero 

un nou crim masclista.  

En primer lloc, cal dir que novament s‟explica de forma detallada com va ser el crim: 

“llança un nadó per la finestra” i, fins i tot, podem llegir en el destacat: “La nena de 

disset mesos va patir un traumatisme cranioencefàlic greu”, per tant, citen inclús com va 

acabar la nena. En segon lloc, en tot moment la notícia està explicada com si hagués 

estat una simple baralla entre dues persones: “(...) durant una baralla amb la mare de la 

criatura en què tots dos van resultar ferits”. En tercer lloc, el pis on va ocórrer el crim 

torna a ser citat detalladament “Els fets van passar a les 03.40 hores al primer pis del 

número 14 del carrer esmentat, a prop del museu d‟art contemporani Artium”. En cap 

moment s‟esmenta una font especialitzada, tota la estona es fa referencia als veïns i, fins 

i tot, donen veu a una senyora que va dir al periodista que pensava que l‟objecte el qual 

va ser llançat per la finestra era un nino.  

A més, cal dir que es torna a citar la nacionalitat de tots dos: “la mare de la nena, de 

divuit anys i natural del Brasil” i “l‟agressor, de nacionalitat espanyola”. Com he dit 

anteriorment, no és idònia la idea d‟explicar quina és la nacionalitat de la víctima i/o de 

l‟agressor perquè pot arribar a estigmatitzar.  

Finalment, aquest succés va acabar de forma tràgica, ja que el nadó va morir a l‟hospital 

a causa de les greus contusions. Quan el nadó va morir a l‟hospital El Periódico de 

Catalunya va recollir de nou la notícia, en aquest cas ja desenvolupada i havent cercat 

les causes i havent preguntat als experts. Per això, crec que no van dur a terme una 

elaboració adequada en aquesta peça, ja que en tot moment utilitzen fonts no expertes 

que poden confondre i tergiversar la veritat, cal recordar que esmenten la notícia com 

una “picabaralla” quan l‟agressor havia agredit a la mare i havia abusat sexualment del 

nadó abans de llençar-lo per la finestra.  

El dia 27 de gener, de nou la web d‟El Periódico de Catalunya, publica un nou cas de 

violència de gènere. En l‟apartat de “Societat” llegim el següent títol: “Trobada morta 

una dona i detinguda la seva parella a Avilés”. Novament, el diari utilitza el verb morir, 

en comptes d‟assassinar. En aquest cas, no escriuen cap avanttítol, només llegim al 

subtítol com va ser trobat el cos de la dona: “El cos de la víctima presentava cops” i, 

així, de nou apareix com va ser assassinada la dona, a més al cos de la notícia tornen a 

citar que va ser trobada amb cops. Un altre vegada, el periòdic esmenta el lloc exacte on 
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vivien en el que va succeir l‟assassinat: “Els fets han passat en una vivenda situada al 

carrer de Ramón y Cajal, al cèntric barri d‟El Carbayedo”.   

En referència a les fonts, cal dir que només esmenten que tota la informació ha estat 

explicada per “fonts policials” i “fonts pròximes a la investigació”. Diuen que l‟home 

presentava ferides i que va ser traslladat a l‟hospital d‟Oviedo, que era un matrimoni 

molt conegut al barri perquè regentaven una pastisseria i que els amics i veïns estaven 

sorpresos de que la pastisseria aquell matí no obrís, per aquest motiu van trucar a la 

policia. Però, en cap moment s‟esmenta res més del cas i ni tan sols es fa referència a 

que ha estat un nou cas de violència de gènere, així ho mostra el títol. Finalment, la peça 

no està redactada juntament amb una fotografia i cal dir que torna a ser una notícia de 

l‟agència de premsa EFE, per tant, podria ser que el diari no s‟hagués molestat en 

elaborar més la nota de premsa enviada per EFE.  

 

Pel que fa al mes de febrer, com he dit anteriorment, van succeir sis casos de violència 

masclista, quatre dones van ser assassinades, una altra va quedar en coma i la restant va 

ser assetjada. Cal dir però, que El Periódico de Catalunya només recull quatre notícies, 

els altres dos casos apareixen a la web de la versió en castellà El Periódico. El dia 13 de 

febrer la web d‟El Periódico de Catalunya va publicar el següent avanttítol, títol i 

subtítol, respectivament: “Violència masclista. Detingut un home per fer-se passar per la 

seva ex parella per què l‟agredissin sexualment. L‟arrestat de 42 anys i de Valladolid, 

havia creat un perfil fals de la seva ex núvia en una xarxa social de contactes des d‟on 

incitava altres homes a mantenir relacions violentes”. En primer lloc, cal dir, que no puc 

portar a terme un anàlisi com els anteriors, ja que no es va produir l‟assassinat. D‟una 

banda, respecte l‟extensió de la peça que està formada per deu paràgrafs, he de dir que 

és la notícia més llarga elaborada a la web d‟El Periódico de Catalunya. D‟altra banda, 

aquesta extensió ha fet que s‟hagin pogut explicar tots els detalls, o sigui, la notícia està 

molt ben elaborada. Explica que va ser detingut el dia 8 de febrer, cita els delictes pels 

quals l‟acusen, com va començar el patiment de la dona, entre altres. Respecte a aquest 

últim punt, podem observar l‟actitud típica del maltractador, una vegada la noia ja no 

està amb ell aquest es proposa fer-li la vida impossible amb allò de “Si no és meva, no 

és de ningú”, ja que la parella va trencar dos anys enrere. A més, el que crida l‟atenció 

és el comportament dels homes que creient que era una situació consentida es van 

convertir en assetjadors. Em sembla sorprenent que qualsevol persona pugui suplantar 

la teva identitat per realitzar el que va fer aquest noi, però també m‟ho sembla que altres 

homes cregueren el seu discurs i, fins i tot, el van fer. 

Així mateix, cal dir que no es citen noms, ni el carrer de la víctima on va ser portat a 

terme l‟assetjament. Sí que es cita la edat i la nacionalitat de la ex parella: “Era un home 

espanyol de 42 anys, amb domicili a Valladolid i amb qui la víctima havia mantingut 

una relació sentimental feia dos anys”. 

Finalment, com he esmentat anteriorment, la peça està molt ben elaborada i cita les 

fonts adients. Es cita la Policia Nacional, la Direcció General de Policia i el Grup de 
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Delictes Tecnològics. La notícia no està elaborada pel diari, sinó que ha estat enviada 

per l‟agència de noticies EFE, fet totalment sorprenent. Cal dir que he analitzat altres 

peces informatives que eren curtes i poc elaborades perquè venien d‟una agència i des 

d‟El Periódico de Catalunya no s‟havia portar a terme una reedició de la notícia, 

simplement es publicava amb la font. A més, pel que fa el tractament gràfic, la peça té 

una fotografia, però no té caràcter morbós ni sensacionalista. Es veu l‟esquena d‟un noi 

consultant una pàgina de cites, així ho tipifica el peu de la fotografia: “Un jove consulta 

a internet pàgines web per buscar parella”.  

Només un dia després, el dia 14 de febrer, El Periódico de Catalunya a la seva versió en 

paper publica un nou cas de violència masclista. En la pàgina 36 pertanyent a 

“Societat”, podem veure el següent: “Plaga social. Dues dones moren assassinades a 

Màlaga i València”. Aquest títol crida molt l‟atenció, ja que torna a ser utilitzat el terme 

“mor”, però en aquesta ocasió també s‟utilitza “assassinada” o sigui que crea una 

sensació d‟incongruència, seria molt més fàcil dir que ha sigut assassinada. A més, 

aquest avanttítol “plaga social” dóna a entendre (si també llegeixes el títol) que es tracta 

de violència de gènere, però quan es llegeix el primer paràgraf, les primeres deu línies 

no s‟arriba a entendre: “En els dos casos la policia no havia confirmat ahir a la nit que 

es tractés de crims per violència masclista, però si es confirmés s‟elevarien a 11 les 

dones mortes des de començament d‟any”. Per tant, d‟una banda diuen que sí es tracta 

de violència de gènere, però per una altra esmenten que encara no està confirmat. A 

més, la paraula “dona morta” torna a aparèixer. Respecte l‟extensió, cal dir que la 

notícia principal de la pàgina no és aquesta, sinó una que parla sobre neu i esquí. Per 

tant, podem veure la peça a la part dreta i ocupa molt menys de mitja pàgina. A aquest 

tracte mínim a una temàtica tan important, haig d‟afegir que en aquesta notícia hi ha 

explicats tres casos, o sigui, en un espai ínfim hi ha tres notícies en una; tret que ja he 

vist anteriorment a El Periódico de Catalunya.  

A més, la peça fa referència al cas d‟una dona assassinada pel seu marit a València. Per 

explicar aquest fet, tornen a utilitzar la paraula “morta” en comptes de “assassinada”: 

“A València, una dona de 71 anys va ser trobada morta al seu llit”. A més, torna a 

ocórrer un fet molt repetit en les notícies referents a violència masclista, diuen 

exactament el pis on convivia la parella: “situada al carrer de José Benlliure, al barri del 

Cabanyal”. Cal dir també, que torna a aparèixer el terme “morta”, per tant, ho podem 

llegir en aquest cas de l‟assassinat masclista a València tres vegades, una al títol i dues 

al cos del text: “Quan va accedir a la vivenda, es va trobar la mare morta al dormitori i 

el seu pare, de 74 anys, ferit a l‟habitació contigua”. Per últim, s‟explica que no 

constaven denúncies anteriors per violència de gènere ni ordres d‟allunyament i que 

l‟home va haver de ser ingressat a un centre hospitalari perquè tenia ferides a les mans i 

perquè els agents sospitaven que havia ingerit barbitúrics.  

El següent cas del qual es parla en aquesta peça informativa és l‟ocorregut a Fuengirola. 

De nou, queda palès que la dona va morir, no que va ser assassinada: “En el cas de 

Fuengirola, la dona tenia 70 anys i era de nacionalitat danesa, va ser trobada morta al 

final d'una escala amb signes de violència”. En aquest cas, a més, es cita la nacionalitat 

de la víctima. En només 13 línies, el diari pretén explicar un nou cas de violència de 
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gènere, encara que no aprofundeixen molt sobre ell. Només diuen que la investigació 

seguia oberta i que estaven pendents dels resultat de l‟autòpsia, de fet llegim el següent 

destacat: “Si es confirma que és violència de gènere, pujarien a 11 les víctimes”. Per 

tant, novament pregunto que si encara no se sap si és violència de gènere o no perquè 

inicien la notícia amb un avanttítol tan clar: Plaga social?  

En tercer lloc, després de llegir el tractament tan superflu de l‟anterior cas, llegim el 

següent: “Dos casos a Fuengirola”. Cal dir que al primer cas afegim aquest altre dut a 

terme, també, en aquesta localitat malaguenya. En primer lloc, aquesta explicació és una 

mica més extensa, però només amb la diferència de solament quatre línies, o sigui, en 

total llegim un nou cas en disset línies; el cas d‟una dona a la que el seu marit va llançar 

per les escales. És important dir que el diari ho cita de diferent manera: “una dona fos 

ingressada amb ferides molt greus en un hospital després de precipitar-se al buit des del 

seu domicili, situat en una tercera planta”. Es va precipitar sola? Va ser un suïcidi? De 

la manera que està redactada la peça sembla que la dona va caure sola, que ningú la va 

empentar. Després d‟aquesta informació, l‟únic detall que s‟exposa és la situació de la 

dona: “la dona, de 25 anys, està en coma induït a causa de les lesions que es va fer en la 

caiguda”. En segon lloc, novament podem veure un tractament molt superficial de la 

temàtica, no hi ha una elaboració adequada, hauríem de llegir fonts expertes i molts més 

detalls. És sorprenent com la notícia principal de la pàgina que, com he esmentat 

anteriorment, explica la temporada de neu al Pirineu català, té molta més importància; 

diverses fonts, dos destacats i fins i tot, una fotografia. En canvi, al costat, llegim una 

notícia que no hi té res a veure, un tema greu, una tragèdia que plasma la realitat del 

país i a la qual El Periódico de Catalunya no li dóna la importància que mereix.  

En el segon mes de l‟any, a part d‟aquests dos casos, dues dones més van ser 

assassinades a mans de les seva parelles. Però El Periódico de Catalunya no recull 

aquestes notícies, només es poden llegir a la versió en castellà de la web. El 12 de febrer 

un home va matar la seva parella a Becerreá, Lugo, i el 22 de febrer va succeir un cas 

similar a Miralbueno, Saragossa. Aquest últim cas va commocionar el poble saragossà, 

ja que la dona només dues setmanes abans havia denunciat la seva ex parella i va 

demanar una ordre d‟allunyament, catorze dies després la va assassinar en el seu lloc de 

treball.  

En definitiva, crida l‟atenció com el diari ignora entre les seves pàgines casos de 

violència de gènere, no s‟entén com la versió en català no elabora cap notícia sobre els 

casos esmentats i sí que ho fa la versió en castellà quan, normalment, ambdues recullen 

les mateixes notícies. 

En tercer i últim lloc, el mes de març van ser assassinades quatre dones i, a més, l‟ex 

parella d‟una noia va cremar casa seva, però, afortunadament ni ella ni la seva filla es 

trobaven dins en aquells moments. Per tant, trobem en el tercer mes de l‟any 2016 sis 

casos de violència masclista al territori espanyol. D‟aquests sis casos, sorprenentment, 

El Periódico de Catalunya només recull un.  
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El dia 11 de març la web del diari recull a la seva secció “Societat” la següent notícia: 

“Un home mata la seva parella de 19 anys a Mallorca. L‟assassí, de 22 anys, tenia 

antecedents per maltractament”. La notícia està composta per cinc paràgrafs i hi ha 

tretze línies en total. En primer lloc, cal dir que emfatitzen molt en que l‟assassí tenia 

antecedents per maltractament, però no profunditzen més sobre això en el cos del text. 

Cal dir també que citen exactament el lloc on vivia la noia: “Fonts de la Guàrdia Civil 

han indicat que al personar-se a la vivenda situada al carrer de la Mare de Déu de 

Lourdes de la localitat d‟Artà, els agents han trobat morta la noia”. Com es pot veure, 

tornem a llegir la paraula “morta”, en comptes de “assassinada”. També, he de ressaltar 

que es diuen les nacionalitats tant de la víctima com de l‟agressor: “El detingut d‟origen 

sud-americà s‟ha entregat cap a les 10.45 hores a la comandància de la Guàrdia Civil on 

ha comunicat que havia matat la seva parella, de nacionalitat espanyola”, de la mateixa 

manera que diu els noms dels dos: “Ha identificat la víctima com a Victoria S.M. i el 

presumpte agressor com a Carlos G.V.”. Al llarg del cos del text, diuen en dues 

ocasions la nacionalitat de l‟assassí, la primera vegada es diu que és sud-americà i la 

segona es diu de manera més exacta “de nacionalitat colombiana”. 

Finalment, respecte les fonts, cal dir que es mencionen la Guàrdia Civil i la Delegació 

del Govern a les Balears, és positiu utilitzar fonts expertes com són els cossos policials, 

però haurien d‟utilitzar alguna font més. Respecte al tractament gràfic, la notícia conté 

una fotografia i en aquest cas sí que és de caràcter sensacionalista, en la mateixa podem 

veure policies pertanyents a la Guàrdia Civil portant el cadàver de la noia.    

 

 

Hi ha 5 notícies que contenen fotografia, d'altra banda, 4 són les que no la contenen. Font: 

elaboració pròpia 
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La Vanguardia 

El dia 5 de gener, el diari La Vanguardia recull la primera notícia referent a violència 

masclista de l‟any. A diferència d‟El Periódico de Catalunya que elabora la notícia un 

dia després, el 6. En la pàgina número 33, pertanyent a “Tendències”, es pot veure una 

informació principal que parla sobre un medicament, el paracetamol, i sota aquesta 

veiem una altra que parla sobre violència de gènere: “El Suprem rebutja la gelosia com 

a atenuant en la violència masclista”, és sorprenent com La Vanguardia elabora una 

notícia sobre una dona assassinada pel seu marit i la introdueix en el text com si fos el 

destacat d‟aquesta citada anteriorment. De nou, veiem com el tema de la violència de 

gènere està menyspreat informativament, no és adient escriure una notícia sobre “La 

primera víctima de l‟any” com un destacat d‟una altra peça, ja que s‟ha d‟explicar tot un 

cas en dues petites columnes, dividides en 22 línies. D‟una banda,  cal destacar el títol 

de la peça: “Una dona mor estrangulada”. Novament, apareix la paraula “morta” en 

comptes “d‟assassinada”. 

 

 

En 7 notícies apareix la paraula morta, en només 2 apareix assassinada. Font: elaboració pròpia 

 

D‟altra banda, respecte el cos del text, la notícia s‟inicia tot dient la edat de la víctima i 

la seva nacionalitat: “Una dona de 43 anys de nacionalitat romanesa”. A més, novament 

s„especifica que la dona va morir i no va ser assassinada. També es cita la nacionalitat 

de l‟agressor, la seva parella: “La parella de la víctima, un home de 41 anys d‟origen 

albanokosovar”. Però, el fet més sorprenent és la frase que cita el diari per tal de mostrar 

que l‟home s‟entrega a la policia després d‟haver assassinat la seva parella: “Va anar a 

la comissaria i va ser detingut en confessar el crim: “He fet una cosa dolenta”. Des del 
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meu punt de vista, és necessari explicar que l‟home es va entregar a la policia, però no 

cal citar aquesta frase perquè no aporta cap interès informatiu. Així mateix, es cita que a 

l‟actualitat no hi havia denúncies interposades per la víctima, ni tampoc ordres 

d‟allunyament, però expliquen que al passat la víctima sí va interposar una denúncia a la 

parella: “Fa uns anys la víctima va interposar una denúncia contra la parella per 

maltractaments”. Finalment, cal dir que apareix una única font que és la Policia 

Nacional, per tant, es pot comprovar la elaboració tan pobre que han realitzat en aquesta 

notícia. Encara que cal dir que la peça pertany a l‟agència EFE i el que ha fet el diari ha 

estat buscar un bon lloc on posar la notícia, en comptes d‟elaborar-la més profundament 

i cercar un lloc apropiat per introduir-la. És important dir també que es cita la manera en 

la qual va ser assassinada i està explicat amb tot luxe de detalls: “La Policia Nacional va 

anar a l‟habitatge i va trobar el cadàver de la dona al llit i amb marques d‟estrangulació 

al coll”. En definitiva, novament una notícia de violència de gènere es tracta d‟una 

forma molt superficial, ni tan sols se sap què ha passat amb l‟agressor, només s‟explica 

que va ser detingut.  

El dia 6 de gener, la pàgina 31 pertanyent a “Tendències” recull un altre cas de 

violència masclista. Cal dir que la peça no és l‟element principal de la pàgina, les 

notícies principals tracten sobre la taula periòdica que s‟ha ampliat amb quatre nous 

elements químics i sobre com atacar un gen bàsic del càncer, respectivament. A la part 

dreta de la pàgina trobem quatre petites peces encapçalades pel títol següent: 

“Panorama”. La primera notícia és la que parla de violència de gènere: “Segona víctima 

mortal per violència masclista del 2016”. Podem veure, novament, com es tracta el tema 

com si fos un succés més, de fet crida molt l‟atenció que el títol corresponent sigui 

“Panorama”, com he dit. En divuit línies La Vanguardia intenta explicar què ha passat, 

però, és clar, és una quantitat ínfima en la qual es pot apreciar que no hi ha una 

elaboració extensa. Després del títol la paraula que precedeix la peça és: “Violència”, 

ara sí que comencen a explicar l‟ocorregut. “Una dona de 33 anys va morir apunyalada 

ahir a Galápagos, Guadalajara”. Una vegada més el diari especifica que va morir, quan 

en realitat va ser assassinada i, a més, en aquest cas cita també com va ser assassinada, 

per apunyalament. Sobre l‟agressor només diuen que ha estat detingut per la Guàrdia 

Civil, no s‟esplaien més i expliquen què passarà amb ell en el futur. A més, l‟única font 

experta que apareix és la Delegació al Govern de Castella la Manxa, quan s‟exposa que 

no es tenia constància de que la dona hagués denunciat o interposat alguna ordre 

d‟allunyament a la parella: “Segons va informar la Delegació al Govern de Castella la 

Manxa, la dona no havia interposat anteriorment cap denúncia ni es tenia constància 

d‟agressions prèvies”. Així mateix, he de dir que no s‟explica res més sobre el cas, 

només que eren pares d‟una nena petita i que ara aquesta es troba amb els seus avis. Per 

tant, podem veure que la extensió és ridícula, a més no es citen dades referents a víctima 

i agressor i no ha hi fotografies. Finalment, de nou veiem com el diari no és qui elabora 

el contingut, ja que es tracta d‟una peça enviada per l‟agència EFE, així doncs, queda 

palès que no han volgut estendre‟s més en la notícia, han col·locat directament la peça 

enviada per EFE. 
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El dia 14 de gener La Vanguardia també es fa ressò del primer cas de violència de 

gènere a Catalunya, l‟ocorregut a Vila-seca. Aquesta notícia és la més extensa de totes 

les elaborades pel diari, ja que està composta per una fotografia, el cos del text que són 

cinc columnes i un destacat. La notícia es pot llegir a la pàgina 31 pertanyent a la secció 

“Tendències” i conté el següent títol: “Un home mata a trets a la seva ex parella al mig 

del carrer a Vila-seca i se suïcida”. A continuació ve el subtítol: “La víctima se n‟havia 

anat de casa i no consten denúncies per maltractaments”. En primer lloc, novament 

podem veure com el mode en el qual va ser assassinada queda palès de forma detallada 

i, en aquest cas, fins i tot es recull al títol de la peça. En segon lloc, crida l‟atenció la 

manera en la qual comença el subtítol: “La víctima se n‟havia anat de casa”. Cal anar 

amb compte amb les paraules que escrivim perquè potser donem a entendre una altra 

cosa. En aquest cas, la periodista vol explicar que la dona se n‟havia anat de casa seva 

feia uns dies, però quan ho llegim després del títol: “Un home mata a trets la seva ex 

parella”, ens dóna a entendre que la va matar perquè s‟havia anat. En ocasions es creen 

situacions similars, amb aquest titular el que li arriba a una dona que pateix un cas de 

violència de gènere és que només podrà sortir d‟aquest patiment d‟una forma, 

assassinada, perquè és només el que fan arribar des dels mitjans de comunicació. En 

comptes de citar la notícia sense sobre victimitzar l‟assassinada tot dient que va 

aconseguir sortir del maltractament o que va poder fer la seva pròpia vida, com és 

aquest cas, els diaris només es centren en els assassinats. El que més crida l‟atenció 

d‟aquesta peça és que està explicada com si fos una narració, una crònica: “Feia tres 

dies que la Lucinda se n‟havia anat de casa. Però ahir al matí, el Santos la va trucar i la 

va citar a la que havia estat casa seva (...)”. Si no saps que es tracta d‟una peça 

informativa de La Vanguardia, pots arribar a creure que es tracta de la primera frase 

d‟un llibre. De forma molt detallada es descriu com va ser assassinada: “li va disparar 

diverses vegades al cap amb una escopeta” i com, posteriorment, l‟agressor es va 

suïcidar: “el Santos es va disparar a l‟abdomen”. A més, cal dir que torna a explicar com 

va ser l‟assassinat, però afegint l‟hora, el lloc i, fins i tot, el calibre de l‟arma: “va 

disparar en diverses ocasions amb una escopeta de calibre 12”. Així mateix, cita on 

vivien i fa un recull molt detallat del que va passar a continuació de l‟assassinat, que la 

filla gran es trobava en aquells moments a la casa i que tenia previst casar-se aquell cap 

de setmana, que la filla petita es trobava a l‟institut, que la regidora de Benestar Social 

va portar a ambdues al psicòleg i que la germana de la víctima es faria càrrec de les dues 

filles a partir d‟aquell moment. Tot el que envolta la notícia és sensacionalista i només 

vol emocionar el lector, per això diu que la gran haurà de suspendre el seu casament a 

causa de l‟ocorregut. A més, podem comprovar com les fonts són les mateixes que les 

utilitzades a El Periódico de Catalunya: Josep Poblet (l‟alcalde), els veïns i amics de la 

parella i els Mossos d‟Esquadra. Crida l‟atenció el destacat: “Les dues filles de l‟ex 

matrimoni, de 20 i 15 anys, van rebre suport psicològic després del crim”, ja que conté 

informació òbvia i prescindible, evidentment les filles han patit un dolor terrible i no cal 

dir-ho en un destacat. He de dir també que aquesta peça recull les mateixes declaracions 

dels veïns d‟El Periódico de Catalunya. Com a titular del nou destacat llegim: “Minuts 

abans del crim se‟l veia tranquil”. El cos del text que precedeix a aquestes paraules no té 

cap rellevància informativa, només fa referència a la veu del veïnat: “A ell el coneixia 

molta gent, ha arreglat la rentadora de mig poble”. Amb aquestes paraules l‟únic 
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missatge que arriba als lectors és que l‟home era tranquil, treballador, bona persona  i 

molt sociable i que ha passat per un moment de bogeria transitòria i no és pas així. 

Finalment, cal dir que aquesta notícia és la única de La Vanguardia que conté una 

fotografia, en aquest cas es veu els Mossos d‟Esquadra acordonant la zona i amb 

números en el terra, els quals senyalen les proves del crim.  

 

 

La Vanguardia només exposa una fotografia. Crida l’atenció el poc tractament gràfic que es dóna i 

la única peça fotogràfica que hi ha, la considero sensacionalista. Font: elaboració pròpia 

 

El dia 23 de gener apareix a La Vanguardia una altra notícia sobre violència masclista. 

Crida molt l‟atenció el tractament donat a aquesta peça, elaborada a la pàgina 35 

pertanyent a “Tendències”. D‟una banda, són dues peces les protagonistes d‟aquesta 

pàgina, una tracta sobre el bullying i l‟altra sobre la pederàstia. El fet sorprenent és que 

per citar el nou assassinat masclista se‟l menciona en un petit requadre amb “La dada” 

com a títol. Llegim la petita peça rodejada de dues notícies amb les quals no té res a 

veure, exactament la observem a la segona columna corresponent a la notícia sobre el 

bullying. Això demostra que realitzen un tractament pobre i poc respectuós sobre una 

temàtica tan important com és la referent als assassinats masclistes. Crec que és una 

falta de respecte publicar una peça de només dotze línies, en un lloc que ni tan sols li 

correspon. Després del títol: “Assassinada per violència masclista”, llegim al cos del 

text que “una dona de 73 anys va ser trobada ahir morta”. Novament, el mitjà expressa 

que una dona mor, en comptes de que ha estat assassinada pel seu marit. A més, cal dir 
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que la informació donada és incongruent, ja que com he esmentat anteriorment 

especifiquen que el cas portat a terme ha estat un assassinat masclista, però en les frases 

següents llegim que ha aparegut morta apunyalada suposadament pel seu marit. Si 

encara no se sap segur que l‟assassí ha estat el seu marit, perquè titulen la peça com a 

assassinat masclista? Cal dir que la elaboració és molt escassa, no hi ha informació 

suficient, només fan referència a l‟hora de l‟assassinat, les edats de víctima i agressor, 

que l‟home posteriorment es suïcidà i que els cadàvers els van trobar la filla de la 

parella hores després. De nou, es tracta d‟una peça provinent de l‟agència de noticies 

EFE.  

Només un dia després, el dia 24 de gener, La Vanguardia elabora una altra notícia sobre 

violència masclista. Novament, podem veure-la a la secció “Tendències” i a la pàgina 

37, imparell. En aquest cas, crida molt l‟atenció el títol de la notícia: “Una dona és 

assassinada a Palma pel seu home amb el cable del telèfon”. No és correcte explicar 

com ha ocorregut l‟assassinat i molt menys amb tants detalls i al propi titular. A més, 

cal dir que en aquesta notícia es cita, de nou, la nacionalitat de la víctima: “Una dona 

anglesa de 49 anys, identificada com L.J. va ser assassinada ahir pell seu marit”. Podem 

observar com també s‟especifiquen les inicials. Així mateix, crida molt l‟atenció el 

llenguatge utilitzat, ja que una vegada més tornen a citar com va ser assassinada la dona: 

“la va escanyar amb el cable del carregador del telèfon”. Després de llegir aquestes 

línies només puc dir que no és adient utilitzar segons quina paraula, un tema tant delicat 

com és la violència de gènere caldria tractar-lo amb més cura. Veiem com obren la 

notícia amb un detall bastant escabrós, però després a les primeres línies podem llegir 

com amplien la informació: “el carregador del telèfon”. Respecte a les dades, cal dir que 

es fa palès que no hi havia antecedents ni denúncies prèvies per maltractament. Així 

mateix, identifiquen també la identitat de l‟assassí: “El marit, també anglès, de 50 anys i 

identificat amb les inicials W.L.”. I, a més, queda clar on va succeir el cas: “S‟ha 

produït al número 155 del carrer Bella Vista, als apartaments Siesta de Calvià”. És 

sorprenent com el títol de la notícia expressa que la dona ha estat assassinada pel seu 

marit i el cos del text cita dues vegades “presumpte assassí”. Cal dir, també, que tornen 

a explicar com ha estat assassinada la dona, per tant, ja són tres les vegades en les que 

ho expliquen. Però, en aquesta ocasió elaboren una reconstrucció de com van ser els fets 

i com els equips sanitaris van rebre la notícia: “es van personar poc després de la 

trucada a l‟apartament i l‟equip sanitari va intentar reanimar la dona, que havia patit una 

parada cardiorespiratòria, si bé no va poder evitar que morís”. A més, afegeixen: “Els 

professionals sanitaris van observar que la dona tenia significatives marques al coll que 

revelaven que havia estat escanyada”.  

Pel que fa a l‟extensió, he de dir que torno a veure un tractament superficial i ínfim. 

Només ocupa la última columna inferior de la pàgina. D‟altra banda, pel que correspon 

a les fonts, es cita sobretot la Guàrdia Civil, ja que ha estat la responsable de la 

investigació.  

El dia 26 de gener, apareix a la pàgina 32 pertanyent a la secció “Tendències”, la notícia 

que té a veure amb el cas del nadó de Vitòria. “Agredeix la dona i llença el nadó al 

buit”. Amb aquest títol comença la peça de La Vanguardia, de nou veiem una extensió 
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diminuta pel cas tan important del qual es parla, només s‟utilitzen tres columnes en la 

part inferior de la pàgina. Crida l‟atenció com les altres notícies que parlen de violència 

masclista es troben recollides en pàgines imparells, però aquesta no. Des del meu punt 

de vista, crec que La Vanguardia ha elaborat aquesta peça en una pàgina parell perquè 

no la consideren violència de gènere. 

D‟altra banda, cal dir que obren el cos del text explicant, novament, el crim: “Un home 

de 30 anys va llençar ahir per la finestra d‟un habitatge de Vitòria una nena de 17 

mesos”. En cap moment es fan ressò dels noms de les víctimes ni de l‟agressor, però sí 

diuen les nacionalitats: “la mare de la menuda, de 18 anys i natural del Brasil” i 

“l‟agressor de 30 anys i nacionalitat espanyola”. 

Respecte al tractament de la peça, he pogut comprovar com les fonts són les mateixes 

que les utilitzades a la notícia elaborada per El Periódico de Catalunya. Expliquen 

detalladament el que deien els veïns: “diversos veïns van poder veure com la parella es 

clavava cops i empentes, i fins i tot una veïna va creure que veia com “ella l‟apunyalava 

a ell”. I citen exactament el mateix que l‟altre diari que cap veí va sortir a socórrer el 

nadó perquè creien que es tractava d‟un ninot. Respecte a les fonts, es pot veure com li 

donen molta importància a les declaracions d‟uns veïns que potser no diuen la veritat i 

redactant-les només es falseja i s‟embruta el succeït. Citen només la veu de la Ertzaintza 

la qual desconeix quina era la relació entre ambdues persones i, per tant, no s‟arrisquen 

a dir que ha estat un nou cas de violència masclista, des del meu punt de vista, sí que ho 

és. 

 

En segon lloc, respecte el mes de febrer. El dia 13, el diari La Vanguardia recull un nou 

cas de violència masclista. Aquesta peça la veiem a la pàgina 35, pertanyent a la secció 

“Tendències”, respecte aquest fet, em crida molt l‟atenció que justament al costat i a la 

part superior de la notícia es poden veure notícies totalment diferents a la de l‟assassinat 

masclista. D‟una banda, una té a veure amb ciència i l‟altra amb un cas a Mallorca en el 

que un bisbe ha estat substituït per haver tingut una relació amb la seva secretària. Crec 

que, una vegada més, no se li dóna la suficientment importància als casos de violència 

de gènere, ja que a més de ser exposada amb notícies que no tenen res a veure, 

l‟extensió del text és irrisòria. Cal dir que es tracta d‟una nota de premsa de l‟agència 

EFE, de nou, la peça ha estat publicada directament sense cap tipus d‟ampliació per part 

del diari, per tant, podem veure la poca elaboració de les notícies.  

De nou, el títol de la notícia recull com va ser assassinada la dona: “L‟assassinada d‟un 

tret pel seu home a Lugo, novena víctima mortal del 2015”. Cal dir que s‟han equivocat 

amb la data, es refereix a les assassinades al 2016. Pel que fa als noms de víctima i 

agressor, cal dir que apareixen tots dos: “Ana G.N i José Manuel C”. A més, cal 

assenyalar com al títol figura la paraula “assassinada”, però a l‟inici del cos del text hi 

citen el següent: “Una dona de 40 anys va morir divendres a la nit a Becerreá, Lugo”. 

No entenc com si d‟una banda, expliquen que ha estat assassinada, com poden dir 

després que ha mort. Un altre fet important a destacar és que, a més de citar com va ser 
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assassinada, diuen l‟arma del crim de manera molt detallada: “a causa del tret 

d‟escopeta de caça que li va disparar la seva parella”. A més, citen també fets 

relacionats amb els fills: “els dos fills menors de la víctima, que són fruit d‟una relació 

anterior, van presenciar l‟assassinat. El menor fins i tot va resultar ferit lleu pel rebot d 

ela bala”. Crec que no és necessària aquesta informació, només crea més polèmica i crea 

una situació sensacionalista. És molt important dir que no fan referència a cap font 

experta, només citen el tinent d‟alcalde i un amic de l‟agressor, els quals van convèncer 

a l‟home per tal de que s‟entregués a la policia. Finalment, m‟ha cridat l‟atenció que La 

Vanguardia utilitzi el terme “feminicidi masclista”, ja que a cap altra notícia ha sigut 

utilitzat. 

El dia 14 de febrer, el diari La Vanguardia publica una nova peça sobre violència de 

gènere. En aquest cas, veig novament com en un espai reduït expliquen diverses 

notícies, tres exactament. Cal dir que es tracta de dos casos ocorreguts a Fuengirola i un 

a València. En primer lloc, és important dir que trobem les notícies a la pàgina número 

44, en aquest cas parell, i pertanyent a la secció “Tendències”. Pel que fa a l‟extensió, 

una vegada més, la notícia principal de la pàgina no és la que tracta de violència 

masclista, en aquesta ocasió, la notícia principal té a veure amb ciència (com el cas 

explicat anteriorment). A més, cal destacar que utilitzen només la franja inferior i les 

seves respectives cinc columnes, per detallar el crim. De la mateixa manera que 

elaboren un destacat: “Tancat el còmput del 2015, el nombre de dones assassinades es 

va elevar a 59, la pitjor xifra des del 2011”. 

En primer lloc, la primera notícia de la qual parlen és la d‟un assassinat masclista a 

València: “Ahir, una dona de 71 anys va ser assassinada a ganivetades al seu domicili 

de València”. D‟aquesta peça m‟ha cridat molt l‟atenció el seu llenguatge, mentre que 

normalment La Vanguardia deia que les dones protagonistes de les notícies “havien 

mort”, aquest cas recalca que “va ser assassinada”. Cal dir que expliquen el cas de la 

mateixa manera que El Periódico de Catalunya, no aporten res de nou, mencionen que 

va ser el fill de la parella que va trobar el cadàver de la dona sobre el llit: “Dins va 

trobar la seva mare morta al llit amb signes de violència per arma blanca i el seu pare 

ferit en una habitació contigua”. He pogut comprovar com, novament, citen com va ser 

exactament l‟assassinat; com he dit anteriorment, només en la primera línia ja llegim 

que va ser assassinada a ganivetades. Pel que fa a les fonts, una vegada més la única 

font utilitzada és la policia. En aquesta peça, la policia fa saber que no constaven 

denúncies prèvies ni ordres d‟allunyament, a més, també són els que informen que al 

marit el van haver de traslladar a un hospital de València perquè presentava ferides 

d‟arma blanca a les mans. 

En segon lloc, La Vanguardia explica un cas ocorregut a Fuengirola: “Ahir també va ser 

detingut el marit de la dona estrangera, d‟uns 70 anys, trobada morta amb signes de 

violència”. En aquest cas, podem comprovar com el diari expressa, una vegada més, que 

la dona va aparèixer morta i no que va ser assassinada. Cal dir que no expliquen en 

profunditat el cas, només citen la nacionalitat de l‟agressor: “de nacionalitat danesa” i a 

la dona la qualifiquen de “dona estrangera”, aquestes paraules m‟han sorprès molt. A 

més, es diu que la dona va ser trobada morta al final d‟una escala i que l‟home, al qui 
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després van identificar com el seu ex marit, va ser detingut; però no donen més 

explicacions. Només quinze línies són utilitzades per desenvolupar la peça, ja que amb 

les següents paraules donen pas a la última notícia: “És el segon succés tràgic per a les 

dones que es produeix a Fuengirola en l‟última setmana”.  

En tercer lloc, la darrera notícia ocupa la última posició amb la menor quantitat de 

línies, només catorze. Aquesta tercera notícia explica un altre cas succeït a Fuengirola, 

en aquest ocasió la dona no va ser assassinada, sinó que el seu marit la va llençar per les 

escales, però La Vanguardia no ho explica pas així: “Una dona es troba ingressada en 

coma en un hospital arran de precipitar-se al buit des del seu domicili en una tercera 

planta”. Per tant, amb aquesta frase no queda clar si ha estat un nou cas de violència de 

gènere o, potser, es tracta d‟un suïcidi. A més, després d‟aquestes línies podem llegir 

com esmenten que la Policia Nacional ha detingut la parella per la presumpta implicació 

en el succés i, a causa d‟això, el jutjat havia decretat presó provisional. Crida molt 

l‟atenció el tractament d‟aquesta última peça, ja que es tracta d‟una manera molt 

ambigua. Si encara no se sap si l‟home ha estat el culpable o no, sempre s‟ha de 

mantenir la presumpció d‟innocència, però La Vanguardia no elabora d‟una forma 

correcta la notícia. La manera més adient seria: Una dona es troba ingressada en coma 

en un hospital arran de que el seu marit, suposadament, l‟hagi precipitat al buit des d‟un 

tercer pis. Ja que de la manera en la que queda explicada la notícia, el lector pot 

confondre‟s i creure que no es tracta d‟un nou episodi masclista. Per últim, és important 

escriure les últimes paraules d‟aquesta peça: “Aquest fet, sí s‟investiga com un cas de 

violència de gènere”. Després d‟això no s‟explica de què es parla, des del meu punt de 

vista, donen a entendre que l‟anterior cas no s‟està investigant com un cas de violència 

de gènere.  

El dia 23 de febrer apareix una altra notícia referent a la violència de gènere i es troba a 

la pàgina 33, pertanyent a “Tendències”. Pel que fa a l‟extensió, torno a veure una peça 

extremadament curta, a la part dreta de la pàgina amb tres peces més. Totes quatre les 

podem llegir sota el títol “Panorama”. Novament, una notícia de violència masclista 

passa totalment desapercebuda, en aquest cas, es troba entre notícies sobre l‟atmosfera, 

sobre la demolició d‟un hotel anomenat “El Algarrobico”, sobre una nova hipòtesi de 

l‟arribada dels humans a Europa, sobre la intoxicació d‟una criatura per marihuana i 

sobre l‟assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó. Una vegada més, el 

tractament és superficial, la notícia no està gens elaborada i s‟exposa com si fos un 

succés més, de fet aquesta és la introducció utilitzada “Successos”. Pel que fa al 

llenguatge, la peça comença de la següent manera: “Assassinada per l‟ex parella a 

l‟Aragó”. Per tant, llegint aquestes paraules, ens adonem que es tracta d‟un nou cas de 

violència masclista, però si deixem de banda el títol i iniciem la lectura del cos del text 

ens trobem amb això: “Una dona va ser trobada morta ahir en un bar de Saragossa al 

costat de l‟ex parella que presumptament l‟hauria disparat i s‟hauria suïcidat després”. 

Per tant, en un primer moment citen al títol que sí es tracta d‟un nou feminicidi, però 

poc després es desdiuen i continuen amb la següent frase: “Si es confirma que es tracta 

d‟un nou cas de violència masclista, s‟elevarà a onze el nombre de víctimes per 

violència de gènere aquest any”. Així mateix, cal dir que no donen gens d‟importància a 
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un fet essencial en aquest cas. La dona assassinada feia tan sols dues setmanes que havia 

interposat una ordre d‟allunyament contra la seva ex parella, catorze dies després la va 

matar al lloc on treballava. Des del meu punt de vista, aquest fet és clau en el cas i 

caldria denunciar-ho, com és possible que havent posat una denúncia aquest dona, 

desgraciadament, va acabar sent assassinada? Aquestes paraules haurien de ser 

proferides sempre pels mitjans de comunicació, ja que som un element essencial per 

plasmar tot el que succeeix a la nostra societat i cridant l‟atenció sobre aquests casos, 

podríem canviar molt les coses. No és possible que un diari com La Vanguardia de 

tirada nacional i rellevància, passi sense profunditat per un cas tan terrible com aquest i 

no utilitzi un llenguatge crític. Així mateix, cal dir que no expressen res més sobre el 

cas, en total són disset les línies; com es pot veure és un tractament molt pobre. De fet, 

es tracta d‟una peça enviada per agències (així està firmada la notícia), novament, es 

veu com el diari no amplia la informació que ha arribat d‟una agència.  

 

En tercer lloc, respecte el mes de març, La Vanguardia només elabora una notícia sobre 

les dones assassinades per violència de gènere al territori espanyol. En aquest cas, és 

una notícia publicada el dia 12 i la trobem a la pàgina 29, imparell, corresponent a la 

secció “Tendències”. 

 

 

Les  diferents notícies apareixen en deu pàgines diferents: a la 31 dues vegades,  a la 33,  a la 35 

dues vegades, a la 37, a la 32, a la 33 i a la 29. Font: elaboració pròpia 

Aquesta nova notícia la trobem a la part esquerra de la pàgina en un destacat, més llarg 

del que normalment elabora La Vanguardia. Però, cal dir que no és la notícia principal 

de la pàgina, la principal parla sobre el tema de la violència de gènere en general. “Les 

xifres de la violència masclista: 353 denúncies al dia, 129.000 a l‟any”. M‟ha cridat 

molt l‟atenció, de forma positiva, aquesta peça ja que és la primera notícia referent a 

80% 

20% 

On apareixen les notícies de La 

Vanguardia? 
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violència masclista en ocupar la major part d‟una pàgina. A més, el subtítol és molt 

adequat: “Creixen les acusacions, les ordres de protecció i les condemnes als 

maltractadors”. És imprescindible ensenyar aquestes xifres per tal de mostrar als 

agressors que, poc a poc, les dones perden la por i poden denunciar i que, a més, ells 

tindran el seu càstig. Pel que fa a la peça de l‟assassinat, comença de la següent manera: 

“L‟assassí té antecedents per haver maltractat”. A més, cal dir que en aquest cas sí 

mencionen la nacionalitat, tant de la víctima com la de l‟agressor: “El detingut, d‟origen 

colombià” i “va confessar haver matat la seva parella nacionalitat espanyola”. En dues 

ocasions citen la paraula presumpte: “La Guàrdia Civil de Mallorca va detenir ahir un 

jove de 22 anys com a presumpte autor de l‟assassinat de la seva parella de 19” i “El 

presumpte autor tenia antecedents per violència de gènere”. Per últim, cal dir que 

emfatitzen molt en el fet que ell ja havia estat denunciat anteriorment i, encara que no 

ho expressen exactament, entenc que ho havia estat per una anterior parella. Finalment, 

respecte a les fonts, de nou només apareix una i, en aquest cas, és el Jutjat d‟Instrucció 

número 1 de Manacor el qual és l‟encarregat de la investigació.  

 

Notícies que no apareixen ni a El Periódico de Catalunya ni a La Vanguardia 

En primer lloc, com he esmentat anteriorment va haver nou casos de violència masclista 

el gener, però El Periódico de Catalunya només va publicar set. El primer va succeir el 8 

de gener a Badajoz quan van trobar a un embassament de la província extremenya el 

cadàver d‟una dona. Des del meu punt de vista, jo crec que el diari no va recollir la 

notícia perquè no ho va considerar violència de gènere, no tenia la suficient informació 

com per elaborar una peça. Encara que si observem un altre diari com és El País podem 

comprovar que aquest sí va recollir la notícia (titulars recollits als annexos): “Tercer cas 

de violència masclista en 2016 en tan sols quatre dies. El cadàver d‟una dona de 

nacionalitat romanesa ha sigut trobat en un embassament de Badajoz”. El segon va 

succeir a la localitat corunyesa de Narón, el dia tretze. En un primer moment, la policia 

va creure que es tractava d‟un robatori, ja que el marit va culpar una banda de lladres. 

Quinze dies després, la policia va detenir la parella per haver degollat la dona. El 

Periódico de Catalunya tampoc es fa ressò del cas, una vegada més, jo crec que no 

tenien la suficient informació, no van fer el seguiment de la notícia i concretaren que es 

tractava d‟un robatori, no d‟un nou feminicidi. D‟altra banda, el diari El País, sí que 

torna a recollir el cas i ho fa de la següent manera: “La policia destapa un crim masclista 

darrere un suposat atracament. Detingut el marit d‟una dona degollada a casa seva a 

Narón (A Corunya) fa quinze dies. L‟home, el qual demanava a crits una ambulància, 

va culpar una banda de lladres”. Pel que fa a La Vanguardia, cal dir que va coincidir 

amb El Periódico de Catalunya a l‟hora de no mencionar dues notícies, els casos de 

Badajoz i A Corunya. Però La Vanguardia tampoc es va fer ressò del cas d‟Avilés. 

Aquest succés sí que el va plasmar a la seva web El Periódico de Catalunya, el vint –i– 

set de gener.  

Respecte el mes de febrer, és important dir que El Periódico de Catalunya va recollir 

quatre notícies de les sis en total que hi havia sobre violència masclista. Les dues 
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notícies restants van ser publicades a la web en castellà d‟El Periódico. El primer cas va 

succeir a Lugo, a la localitat de Becerreá i la notícia és publicada el dia dotze. La pàgina 

en castellà d‟El Periódico recull el següent titular: “Romana custodiat a Lugo el sospitós 

de l‟assassinat de la seva parella a Becerreá. Es va entregar ell mateix a les autoritats 

rere el crim”. El segon cas, va tenir lloc a Saragossa i la notícia va ser publicada el dia 

vint –i– dos. El títol és el següent: “L‟home i la dona trobats al bar de Miralbueno 

(Saragossa) van morir per arma de foc. Es tracta d‟un nou cas de violència de gènere, 

l‟home tenia una ordre d‟allunyament”. Respecte a La Vanguardia, dels sis casos 

ocorreguts el febrer, va parlar de cinc en total, un més que El Periódico de Catalunya. 

La Vanguardia sí va publicar els dos casos de Saragossa i Lugo els quals El Periódico 

de Catalunya només va citar en la web en castellà. Però en el seu cas, la notícia de la 

qual no es va fer ressò entre les seves pàgines, va ser la del tretze de febrer en la que un 

home va ser detingut a Valladolid per fer-se passar per la seva ex núvia a internet per tal 

de que l‟agredissin.  

En tercer lloc, pel que fa el mes de març, he de dir que crida molt l‟atenció que hagi 

estat el mes amb menys seguiment informatiu, dels cinc casos que es van produir només 

parlen d‟un. D‟una banda, el dia tres de març el diari El País publica la següent notícia: 

“Detingut l‟ex nuvi d‟una dona a Ourense per incendiar casa seva. La policia investiga 

si es tracta d‟un nou cas de violència masclista. La inquilina i la seva filla no es 

trobaven el immoble en aquell moment”. Per la seva part, ni la web d‟El Periódico de 

Catalunya, ni el diari en paper, ni tan sols la versió en castellà recullen aquesta notícia. 

D‟altra banda, el dia deu març, la mateixa web d‟El País es fa ressò d‟una altra notícia 

de violència de gènere: “Una dona mor suposadament a mans de la seva parella a 

Catarroja. L‟home ha sigut detingut a primera hora de la tarda”. A més, va succeir el 

mateix el dia catorze de març quan, novament, la web d‟El País elabora una notícia 

sobre violència masclista: “Detingut el marit d‟una dona de trenta-quatre anys 

assassinada a Gijón. El sospitós, amb antecedents per maltractament, va declarar que va 

poder clavar-li una arma blanca”. Finalment, el dia vint –i– cinc de març, es publica la 

última notícia referent a casos de violència de gènere: “Detenen a un home que va 

disparar dues vegades a la seva ex dona al cap. La víctima, de quaranta-vuit, anys no va 

perdre la consciència en cap moment i va entrar pel seu propi peu a l‟ambulància 

assistencial”. Finalment, pel que fa a La Vanguardia, cal dir que tampoc va escriure 

sobre els quatre casos esmentats anteriorment. En aquesta ocasió, tant El Periódico de 

Catalunya com La Vanguardia van fer un treball nefast pel que fa el mes de març. Una 

vegada analitzades les notícies d‟ambdós diaris, arribo a la conclusió que no es treballa 

amb respecte aquest tema. Em pregunto, per què unes notícies sí es publiquen i unes 

altres no? És més interessant parlar d‟uns casos concrets que d‟uns altres o, potser, 

ambdós diaris pensen que com ja han explicat algunes notícies ja no cal explicar-les 

totes? 

 

 

Els articles d’opinió 
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Un altre element important pel que fa els casos de violència de gènere, és el tractament 

donat des de l‟àmbit de la opinió. Normalment, els mitjans de comunicació exhibeixen 

articles d‟opinió sobre aquesta temàtica únicament en les dades senyalades com és el 

Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, o el Dia Internacional contra la Violència de 

Gènere, el 25 de novembre. Per tant, a més d‟analitzar el tractament que donen els 

mitjans escrits respecte els feminicidis, he volgut fer un repàs els articles d‟opinió que 

han publicat El Periódico de Catalunya i La Vanguardia en el primer trimestre d‟aquest 

2016.  

En primer lloc, en total hi ha set articles d‟opinió entre ambdós diaris. Cal dir que El 

Periódico de Catalunya ha elaborat quatre i, per contra, La Vanguardia ha elaborat tres. 

D‟una banda, el primer article que trobem a El Periódico de Catalunya està signat per 

Emma Riverola, és titulat “Falten ulls” i es va publicar el sis de gener. En aquest cas, 

Riverola explica els diversos casos de violència envers les dones que van succeir durant 

els primers dies de gener. Generalment, només es cita un nou assassinat, en comptes 

d‟esmentar el llarg calvari que arrosseguen aquestes dones o altres maneres de violència 

que vivim les dones a diari. Però aquest article reflecteix molt bé el que és la violència 

masclista: “Les morts tan sols són la punta d‟un iceberg. La petita, definitiva i lacerant 

part visible d‟un submón de violència i humiliació en què miren de sobreviure milers de 

dones”. Crec que Emma Riverola fa un molt bon treball en aquest article, ja que recull 

exactament què és la violència masclista.  

D‟altra banda, el dia set de febrer trobem un altre article d‟opinió, en aquest cas està 

signat pel director, Enric Hernández i és titulat “Assetjaments: callar és claudicar”. En 

aquest cas, Hernández parla de diversos tipus de violència, el bullying, la violència 

masclista o els abusos sexuals a menors. És veritat que no és un article d‟opinió centrat 

únicament en la violència envers les dones, però sí que dóna un missatge molt important 

que hauria de seguir tota la societat i els mitjans de comunicació: “Combatre la 

violència, tant física, psicològica com sexual, és tasca de tots. De diaris com aquest, que 

denuncia en portada una veritat incòmoda, però també de tots nosaltres. Com més 

suport social tinguin les víctimes més fàcil serà que denunciïn els seus botxins, i que el 

temor a l‟oprobi exerceixi sobre ells un efecte dissuasori. No abaixem la guàrdia”.   

Així mateix, el dia 8 de març llegim un editorial en referència el Dia Internacional de la 

Dona. Aquesta peça fa un recull de totes les desigualtats que encara avui en dia pateixen 

les dones arreu del món i, concretament, aquí a Espanya. D‟una banda, parla de la 

quantitat de feminicidis succeïts el 2015, d‟altra banda cita les desigualtats salarials 

entre homes i dones al nostre país i els pocs alts càrrecs que ocupen les dones, en 

comparació amb els homes. A més, parlen de la crisi econòmica, ja que una vegada més 

la gran afectada ha estat la dona. Per últim, cal dir que fa un crit a la societat per tal de 

que això canviï: “Són necessàries iniciatives que corregeixin aquests desequilibris. I, 

dins d‟un marc general, s‟ha d‟advocar per un canvi de mentalitat –amb especial atenció 

a les noves generacions a través de l‟educació– com a única via per anar cap a un món 

sense desigualtats entre sexes. Cap a un món millor”.  
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Finalment, el quart article d‟opinió que trobem a El Periódico de Catalunya va ser 

publicat l‟onze de març i ve de la mà de la Comissària europea de Justícia i Igualtat de 

Gènere, Vera Jourová. El seu títol és: “Perquè les europees se sentin segures”. L‟article 

està centrat en la violència física i sexual que pateixen les dones arreu d‟Europa i en les 

solucions que s‟emeten des de la Unió Europea per tal d‟eradicar aquesta xacra i ajudar 

a les víctimes. Jourová explica el seu desig per tal de que la U.E. subscrigui el Conveni 

del Consell d‟Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència cap a les Dones i la 

Violència Domèstica. Això significa que tots els països que signin el conveni estaran 

obligats a protegir i a ajudar a totes les víctimes de violència de gènere. Com succeeix a 

tots els articles d‟opinió que he trobat, aquest també fa un crit a la població: “és hora 

que tota la nostra societat reconegui la importància d‟aquest problema i que la justícia 

penal de tots els nostres països col·labori perquè les dones se sentin segures als nostres 

carrers, al seu domicili o al seu lloc de treball”.  

Pel que fa a La Vanguardia, el primer article el veiem el dia quinze de gener i està 

signat per l‟escriptora i sociòloga Eulàlia Solé. La peça titulada “Les sufragistes 

saudites” s‟inicia amb una molt bona notícia, com ja veiem al títol, el dret a vot a les 

dones en les eleccions locals de l‟Aràbia Saudita. Arran d‟aquest fet, Solé recull com 

van començar a lluitar les dones per aconseguir el sufragi universal tot i citant la 

pel·lícula Sufragistes, estrenada al desembre de 2015. Capficant el lector en aquest 

context, l‟article recorda com en aquest país encara hem de lluitar per eliminar la 

violència envers les dones: “Aquí hem pogut votar des del 1931, però patim encara el 

flagell de la violència masclista, amb 64 dones mortes l‟any passat. I més lleu, però sens 

dubte intolerable, sentim la humiliació de ser jutjades en veu alta pel nostre cos, 

pentinat o indumentària dones amb càrrecs públics inclosos”.   

El segon article el trobem a la mateixa pàgina que l‟anterior, la número vint –i– tres. En 

aquest cas la peça està signada per Pilar Rahola i es titula “Shakira no és de tots”. El 

passat gener alguns aficionats de l‟Espanyol van desplegar una pancarta a l‟estadi en la 

qual es podia llegir: “Shakira és de tots”, amb aquesta frase es volia insultar i 

desestabilitzar el jugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué. No és la primera vegada 

que succeeix això, el mateix Gerard Piqué va suportar en un altre partit crits contra la 

seva dona i, fins i tot, contra el seu fill: “Shakira és una puta” o “Milan no és el teu fill”. 

Pilar Rahola escriu un article molt necessari, ja que després dels fets ningú va demanar 

disculpes i el club es va defensar dient que ho fa tothom. “Ja n‟hi ha prou, prou de 

veritat, prou en majúscules, prou d‟aquesta lletra escarlata que hem de suportar les 

dones per la simple condició de ser dones, ja sigui en la política, sigui en l‟esport o en 

qualsevol altre terreny. És un masclisme groller, tan primitiu com l‟instint depredador 

que l‟inspira, i del tot inacceptable en la vida pública d‟una societat”.  

El tercer i últim article d‟opinió que trobem és del dia vint –i– set de gener i està signat 

per Daniel Arasa. Amb el títol “Burxar les ferides” comença una peça, des del meu punt 

de vista, molt necessària i crítica amb els mitjans. En primer lloc, cita algunes dades 

sobre els assassinats masclistes ocorreguts al mes de gener. Després, diu una frase 

totalment vertadera a la par que trista: “Hi ha una evidència. Passen els anys i no 

s‟avança en la lluita per evitar o reduir els assassinats masclistes”. Després d‟això, he de 



48 
 

dir que em van sorprendre algunes dades que va mencionar Arasa, és el cas del nombre 

d‟assassinats masclistes en alguns països europeus els quals són considerats igualitaris i 

avançats. Per exemple, Arasa conclou que els països on hi ha les xifres més altes de 

feminicidis són Suïssa, Finlàndia, Noruega, Bèlgica i Àustria. Finalment, l‟article 

exposa que probablement les mesures portades a terme no són les adequades, es fa un 

plantejament erroni i, a més, critica el treball dels mitjans. Des del meu punt de vista, 

aquesta crítica l‟haurien de fer tots els mitjans de comunicació, des de webs a diaris, 

passant per televisions i ràdios. Com he pogut comprovar, a vegades, els mitjans es 

centren més en el sensacionalisme i en la manera d‟atraure a més audiència i no en el 

seu valor més significatiu, ja que el món de la comunicació serveix per educar i 

culturitzar la societat, no per embrutar–la. Per això el periodista conclou amb aquestes 

paraules: “No és petit el paper dels mitjans de comunicació”. 
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6. Conclusions  
En primer lloc, el que més crida l‟atenció sobre el tractament dels mitjans respecte la 

violència de gènere, és el poc aprofundiment que es porta a terme; les notícies 

elaborades són extremadament curtes. Mentre que El Periódico de Catalunya intenta 

donar-li una mínima importància tot i fent peces amb la suficient llargada per tal de fer 

arribar informació als lectors, La Vanguardia fa notícies d‟unes vint línies i en forma de 

destacat. A més, és preocupant que no s‟hagi parlat de moltes casos, ometent així la 

seva existència. És el cas del mes de març que tant El Periódico de Catalunya com La 

Vanguardia van escriure, només, una notícia dels cinc casos que en total va haver-hi.  

En segon lloc, l‟anàlisi que he realitzat mostra que els mitjans no donen la suficientment 

importància que el tema requereix, tracten els crims com casos aïllats i no citen la 

existència de la societat patriarcal en la que vivim la qual és la culpable de tots els 

assassinats masclistes que ocorren. Podem observar això veient com, per exemple, La 

Vanguardia menciona els casos en forma de destacats, com he dit, petites peces que no 

tenen res a veure amb les notícies que hi ha al voltant, per exemple, el cas de 

l‟assassinat d‟una dona a València està escrit en forma de destacat i titulat com “La 

dada”. Aquest fet no es veu a El Periódico de Catalunya. Cal dir també, que a la majoria 

de les pàgines analitzades no es troba cap feminicidi com a peça principal, ni per 

suposat es veu a la portada, això sobretot es veu a La Vanguardia. A més, cal destacar 

que La Vanguardia col·loca les notícies sobre violència de gènere a l‟apartat de 

“Tendències”, mentre que El Periódico de Catalunya ho fa a la secció de “Societat”. 

Aquests fets mostren com els diaris no respecten els decàlegs i les recomanacions 

elaborades per les diferents associacions. 

En tercer lloc, una altra dada preocupant que es pot observar a l‟anàlisi és la 

estructuració de les notícies, es pot llegir una que parla sobre violència masclista al 

costat d‟una altra que menciona dades sobre esquí. Aquest és el cas d‟El Periódico de 

Catalunya, el catorze de febrer anuncia que ha hagut tres nous assassinats masclistes i al 

costat llegim: “Salvats pels canons”, una notícia sobre la neu artificial. El mateix 

succeeix a La Vanguardia, però en aquest cas amb més freqüència, s‟observen peces 

entre casos de ciència, farmàcia o, fins i tot, meteorologia. Continuant en aquesta línia, 

és sorprenent com el 80% de les notícies que apareixen a La Vanguardia ho fan en 

pàgines imparells, mentre que el 100% d‟El Periódico de Catalunya ho fan en parells. 

En quart lloc, un altre fet sorprenent ha sigut veure com en diverses ocasions, ambdós 

diaris escriuen casos diferents en una sola peça, és a dir, elaboren diferents notícies en 

una. La Vanguardia, per exemple, ho fa en una ocasió i explica tres assassinats en una 

sola peça. Pel que fa a El Periódico de Catalunya, ho porta a terme en dues ocasions; la 

primera, escriu dos casos en una notícia i la segona, tres en una. Això demostra que no 

se li dóna la suficient importància a cada assassinat masclista, ja que el que succeeix és 

que en un espai reduït han d‟escriure el doble d‟informació i, per tant, a cada notícia li 
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correspon un espai ínfim. Una vegada més es demostra que els casos de violència de 

gènere són menyspreats pel mitjans de comunicació. 

En cinquè lloc, respecte el vocabulari de les notícies, gairebé totes les peces 

informatives expressen detalladament com es va produir l‟assassinat i quin va ser 

l‟instrument utilitzat. Fins i tot, en algunes ocasions es cita en el mateix titular: “mor 

estrangulada, mor apunyalada, mata a trets la seva ex parella, assassinada amb el cable 

del telèfon, assassinada d‟un tret, assassinada a ganivetades...”. Aquest tema és un dels 

més denunciats per les associacions feministes que demanen un tractament més 

respectuós respecte la víctima i la seva família, ja que no aporta res, informativament 

parlant, dir si va ser llençada per les escales des d‟un segon pis o va ser estrangulada 

amb el cable del telèfon mòbil. El cas més sorprenent és el que correspon al primer cas 

de violència de gènere a Catalunya, l‟ocorregut a Vila-seca. La Vanguardia en comptes 

de realitzar una mera notícia, sembla que hagi escrit una crònica: “Feia tres dies que la 

Lucinda se n‟havia anat de casa”, així comença la peça i arran d‟això s‟explica amb tot 

luxe de detalls, escabrosos i sensacionalistes, com es produïren els fets, de la mateixa 

manera que cita de manera detallada quina era l‟arma: “una escopeta de calibre 12”. Per 

tant, és obvi que el tractament no s‟ajusta al recomanat, ja que no compleix els 

paràmetres ètics. Així mateix, un altre aspecte que ha estat vulnerat pels dos diaris és el 

referent a la menció de la nacionalitat dels protagonistes, tant la víctima com l‟agressor. 

Totes les associacions recomanen ometre aquesta informació, ja que dir la raça d‟una 

persona en aquest cas, pot estigmatitzar i donar a entendre que ha succeït un nou cas de 

violència de gènere, però s‟ha portat a terme perquè són estrangers i aquests actes no 

ocorren en el nostre país. El Periódico de Catalunya, per exemple, explica un cas de la 

següent manera: “Una dona anglesa de 49 anys ha mort aquest dissabte estrangulada pel 

seu marit”, es pot observar com la primera informació donada té a veure amb l‟origen 

de la víctima. Cal dir que La Vanguardia també cita la nacionalitat: “La parella de la 

víctima, un home de 41 anys d‟origen albanokosovar”, en aquest cas menciona la 

nacionalitat de l‟agressor.      

En sisè lloc, respecte a les paraules utilitzades, la violència de gènere és un tema molt 

complicat i s‟ha d‟anar amb molt de compte amb la manera en la qual els diaris s‟ 

esplaien. Per tant, la notícia sobre el crim de Vila-seca, no respecta aquest punt. Tant El 

Periódico de Catalunya com La Vanguardia expliquen en el titular que la víctima havia 

abandonat la casa conjugal dies abans, es llegeix el següent: “Va deixar la casa” i “la 

víctima se n‟havia anat de casa”, paraules d‟El Periódico de Catalunya i de La 

Vanguardia, respectivament. Cal recordar que les notícies les poden llegir milers de 

víctimes que pateixen maltractaments i, en els seus casos, llegir que aquesta dona va ser 

assassinada després d‟anar-se de casa els crearà una sensació de més por encara i 

pensaran que si denuncien o abandonen el seu maltractador seran assassinades. Un altre 

punt que vulnera els consells impartits és la utilització de la paraula morta en comptes 

d‟assassinada. Pel que fa El Periódico de Catalunya, utilitza en el 87% dels casos la 

paraula “morta” i, per contra, La Vanguardia ho fa en el 78% de les vegades. Encara 

que hi ha una petita diferència del 9%, en ambdós diaris es veu que “morta” supera 

sense problemes la meitat.  
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En vuitè lloc, un altre punt important que caldria millorar en les informacions sobre 

feminicidis és el referent a les fonts. Gairebé totes les notícies utilitzen entre una i dues 

fonts per explicar el crim i, a més, entre les fonts utilitzades veiem la veu dels veïns o 

amics de la parella. Encara que citen fonts policials, caldria veure també altres veus 

d‟experts, fonts judicials, associacions, etc. Pel que fa a les fonts no expertes, cal dir que 

no tenen el suficient valor informatiu per exposar-les en una notícia, no és rellevant el 

que pugui pensar un veí o amic de la víctima o de l‟assassí i, fins i tot, el que pugui dir 

pot embrutar el cas.  

En novè lloc, no hi ha un seguiment del casos, una vegada es llegeix que una dona ha 

sigut assassinada no es torna a llegir res sobre el cas, per tant, el lectors no saben què ha 

passat amb l‟assassí. Aquest punt és molt important, ja que totes les associacions 

animen a realitzar notícies sobre els detinguts per tal de fer arribar a les víctimes un 

missatge molt clar, que no estan soles i que els seus botxins pagaran el que han fet.  

En desè lloc, les associacions recalquen de forma insistent que seria molt positiu per les 

víctimes l‟elaboració de notícies en les quals s‟expliqués la nova vida de totes les dones 

que han pogut escapar de la violència de gènere. No es veu per enlloc una la qual ajudi a 

les víctimes, per tant, no es veuen dades positives i l‟únic missatge que arriba és el de 

les assassinades cada mes per les seves parelles o ex parelles. L‟única notícia que 

sorprèn gratament, ja que sí ho compleix, ha estat una de La Vanguardia la qual mostra 

que les denúncies creixen paulatinament, de la mateixa manera que creixen les ordres de 

protecció i les condemnes. Cal fer arribar un missatge que reflecteixi esperança per totes 

les víctimes i això es pot aconseguir amb el recolzament dels mitjans de comunicació, 

tot i elaborant articles d‟opinió amb fonts expertes, amb números d‟ajuda i amb 

direccions d‟associacions que socorren a totes les víctimes. Cal dir, que cal millorar 

molt en aquest aspecte, ja que en els tres mesos que he analitzat, El Periódico de 

Catalunya i La Vanguardia, només han elaborat set articles d‟opinió.    

Per tant, puc concloure que la meva hipòtesi era certa. Des dels mitjans de comunicació 

no es respecta l‟article 14 de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere, ja que no es veu un tractament respectuós i no hi ha una 

especial cura en el tractament gràfic. Algunes notícies de les que he analitzat contenen 

fotografies sensacionalistes, encara que no són la majoria, però per evitar un tractament 

sensacionalista caldria eliminar totes les fotografies de caire morbós, encara que a El 

Periódico de Catalunya només veiem dues i a La Vanguardia, una. Així mateix, els 

mitjans de comunicació no respecten els codis deontològics que s‟han estipulat respecte 

al tractament de la violència de gènere. A més, vulneren tots el consells que han anat 

publicant diverses associacions des de l‟any 1999 aquestes són l‟Associació de Dones 

Periodistes de Catalunya, l‟Institut Andalús de la Dona, l‟Institut Balear de la Dona i la 

Unió de Periodistes Valencians. Per arrencar totes aquestes pràctiques no ètiques dels 

mitjans de comunicació caldrien lleis més estrictes, ja que no hi ha un càstig ferm 

respecte els mitjans que incompleixen aquests punts. Encara que la ètica periodística i 

els codis deontològics existeixen en totes les redaccions, desgraciadament, no ser ètic i 

no respectar els codis no suposa cap delicte.  
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EFE / PABLO FRANCO

NOUS CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Assassinades dues 
dones per les seves 
parelles a Madrid 
i Guadalajara

EL PERIÓDICO
MADRID

Els dos homicides 
van ser detinguts, un 
d’ells a l’entregar-se 
a comissaria

L
a violència masclista ha 
causat les primeres vícti-
mes de l’any 2016, amb 
l’assassinat de dues do-

nes a mans de les seves parelles a 
Madrid i a Guada-lajara.
 A Madrid, al districte d’Horta-
leza, una dona de 43 anys va mo-
rir estrangulada al seu domicili. 
Segons una portaveu de la Prefec-
tura Superior de Policia, la pare-
lla de la víctima, un home de 41 
anys, es va presentar a la comis-
saria i va ser detingut després de 
confessar el crim.
 La víctima va interposar fa uns 
quants anys una denúncia per 
maltractaments contra la seva pa-
rella, encara que actualment no 
hi havia cap ordre d’allunyament 
contra ell.
 L’assassí confés va acompa-
nyar els agents a la vivenda que 
la parella compartia, al núme-
ro 76 del carrer Mota del Cuer-
vo, on la policia va trobar el cadà-
ver de la dona estirat a sobre del 
llit, amb marques d’estrangula-
ment al coll. Els sanitaris del Sa-
mur-Protecció Civil només van 
poder confirmar la mort de la do-

na. L’Ajuntament de Madrid ha 
decretat tres dies de dol oficial 
per aquesta mort violenta.

UN ALTRE CRIM A GUADALAJARA / 
Un home va ser detingut tam-
bé a la localitat de Galápagos 
(Guadalajara) acusat de la mort 
d’una dona de 33 anys. El crim 
va ser comès de matinada en un 
domicili del carrer Río Berbedi-
llo. La dona, que va morir per fe-
rides d’arma blanca, no havia in-
terposat amb anterioritat cap de-
núncia per violència masclista ni 
es tenia constància d’agressions 
prèvies.
 A Catalunya, l’any va comen-
çar amb la detenció, per part dels 
Mossos d’Esquadra, d’un home a 
Salt (Gironès) per haver provocat 
un incendi al seu domicili quan 
la seva dona era al seu interior. Els 
fets van passar el dia 1 de gener 
passat i la dona va aconseguir sor-
tir-ne sana i estàlvia, ajudada, se-
gons el relat que va fer a la policia, 
per un desconegut a qui cap altre 
veí va poder veure.
 L’any passat van morir a tot Es-
panya 57 dones a mans de les se-
ves parelles o exparelles, només 
tres menys que el 2014. La vio-

Una de les víctimes 
va morir estrangulada, 
i l’altra per ferides 
d’arma blanca

lència masclista va acabar també 
l’any passat amb la vida de qua-
tre nens i va deixar mig centenar 
de menors orfes. Només 13 dones 
havien presentat denúncia prè-
via, enfront de  les 17 que ho ha-
vien fet el 2014, i únicament qua-
tre tenien mesures de protecció. 
 L’últim crim del 2015 atribuït 
a la violència masclista es va pro-
duir a la localitat de Torrevella 
(Alacant), on un home de 35 anys 
es va suïcidar després de matar la 
seva dona, de 31, i la filla de tots 
dos, de 9 mesos. La dona i la nena 
van morir per asfíxia. La troballa 
dels cadàvers, tots de nacionalitat 
polonesa, es va produir el dia de 
final d’any a la tarda després que 
la mare de la dona morta donés la 
veu d’alarma perquè no veia la fa-
mília des de la nit de Nadal. H

33 La dona trobada morta després 
de l’extinció d’un incendi en una vi-
venda de Màlaga diumenge pas-
sat va ser estrangulada, segons va 
revelar l’autòpsia que li van realit-
zar els forenses de l’Institut de Me-
dicina Legal. 

33 El cadàver de la dona presen-
tava lesions al coll i encara que 
els forenses estan a l’espera dels 
resultats que puguin aportar 
unes proves complementàries, 
es va confirmar la hipòtesi de la 
mort violenta, segons fonts prò-
ximes al cas.

33 El succés va tenir lloc diumen-
ge passat en una vivenda situada 
al carrer Alemania, ubicada al cen-
tre de la capital malaguenya, on 
després de l’actuació dels bom-
bers per sufocar el foc, es va pro-
duir la troballa. 

33 La investigació continua ober-
ta i els agents del grup d’Homicidis 
i l’equip de la Policia Científica re-
copilen totes les proves a l’esce-
nari dels crim i investiguen els fets 
per intentar determinar el que va 
passar i la persona o persones im-
plicades en el crim. 

La dona trobada morta diumenge en un 
incendi a Màlaga va ser estrangulada

SUCCÉS MORTAL AL VALLÈS ORIENTAL

Dues mortes en un incendi a Granollers

GUILLEM SÀNCHEZ
BARCELONA

Una dona de 75 anys i la seva filla, 
de poc més de 40 anys, van morir 
ahir en un incendi declarat a les sis 
de la tarda tocades als baixos d’un 
edifici de tres plantes de Granollers. 
A conseqüència del foc també va re-
sultar ferit amb cremades greus un 
home de 76 anys, que va ser ingres-
sat a l’Hospital de la Vall d’Hebron 
de Barcelona.
 El local incendiat, al Camí Vell 
de Canovelles, 51 i d’uns 60 me-
tres quadrats, es dedicava a acti-
vitats terapèutiques, com massat-
ges, segons van assenyalar fonts 
municipals. En els treballs d’extin-

Les víctimes eren 
mare i filla, i un home 
va patir cremades greus

ció del foc també van resultar in-
toxicats dos bombers del parc de 
Granollers.
 Els Bombers de la Generalitat 
han obert una investigació per po-
der conèixer l’origen de l’incendi 
i les condicions que tenia el local, 
però aquest diari ha pogut saber 
que, al marge de la causa del foc, 
l’efecte de les flames va ser especi-
alment voraç i tòxic perquè a l’es-
pai sinistrat s’havia utilitzat espu-
ma de poliuretà com a aïllant de la 
resta de l’edifici. Segons algunes 
fonts, aquest producte va provocar 
que el foc es propagués amb especi-
al rapidesa.
   En tot cas, el local havia sigut 
habilitat per al seu ús i, segons al-
gunes fonts, disposava de la corres-
ponent cèdula d’habitabilitat. 
 Malgrat la velocitat de les fla-
mes, els primers bombers de 

Granollers que van arribar al lloc 
de sinistre van poder salvar la vi-
da de l’home ferit, una persona de 
gran envergadura i que va haver 
de ser rescatat amb molt esforç i en 
una acció de gran perill. De fet, els 
dos bombers ferits, que van sentir 
la veu d’una persona a l’interior a 
l’acostar-se al local, van resultar in-
toxicats en el salvament. Un d’ells 
va ser atès allà mateix i es va poder 
recuperar poc més tard, però el seu 
company va haver de ser traslla-
dat a l’hospital de Granollers per 
avaluar el nivell d’oxigen a la sang 
i ahir a la nit seguia  a l’espera de 
proves més exhaustives.
 
PROTESTES DE LA UGT / Les condicions 
en què es va treballar durant l’in-
cendi van generar immediatament 
la protesta de la UGT dels Bombers 
de la Generalitat, que van lamen-
tar que, a causa de la falta de perso-
nal i de mitjans antiincendis, en un 
primer moment tan sols  poguessin 
actuar dues dotacions del cos. En 
aquest cas, dos vehicles amb un to-
tal de cinc persones. H33 Dotacions d’emergència, davant del local del sinistre, ahir.

ACN / LLUÍS VILARÓ



33Les informacions dels veïns i co-
neguts de la parella han assenyalat 
versions contradictòries sobre la 
convivència de les dues víctimes. 
Alguns els han definit com «una pa-
rella normal que sempre anava 
acompanyada de les seves filles», 
mentre que uns altres han esmen-
tat alguns conflictes de parella en 
els últims mesos. 

33Un amic de l’autor dels trets va 
informar que en els últims dies 
«s’havia mostrat molt nerviós». Un 
altre amic va explicar que ahir, des-
prés d’una trucada telefònica de 
Santos, Lucinda va anar al domicili 
del carrer Sant Bernat Calvó per 
anar a buscar la seva filla gran i 
acompanyar-la al metge. «Tot va 
passar en segons», va dir.

Un amic diu que Santos va trucar a la 
dona perquè anés a recollir la seva filla

PLAGA SOCIAL

Un home 
assassina a trets 
la seva exparella 
a Vila-seca 

RAFAEL MORALES
TARRAGONA

L
a petita població de Vila-se-
ca (Tarragonès), més cone-
guda pel nucli costaner de 
la Pineda, adjacent amb 

Salou, es va veure commocionada 
ahir per l’assassinat d’una dona per 
part de la seva parella. L’home la va 
matar disparant una escopeta de ca-
ça al mig del carrer del casc antic i ac-
te seguit es va treure la vida amb la 
mateixa arma. La dona és la primera 
víctima de la violència masclista que 
aquest any es registra a Catalunya i 
la quarta a Espanya.
 Els fets es van produir cap a les 
9.30 hores del matí a la confluèn-
cia dels carrers Sant Bernat Calvó i 
Creus. Santos G. M., de 59 anys, va 
disparar i va matar la seva parella, 
Lucinda E. M., de 43 anys. Segui-
dament, segons fonts dels Mossos, 
l’homicida es va disparar al ventre 
i va morir hores després a l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona.

CONEGUT / L’alcalde de Vila-seca i pre-
sident de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet (CiU), es va mostrar cons-
ternat. «Tota la ciutat s’ha de conju-
rar contra situacions com aquesta», 
va reclamar Poblet, que viu a tot just 
15 metres del domicili de la parella i 
les seves dues filles, de 15 i 20 anys. 
«No hauria pensat mai que podria fer 

una cosa així, era una persona molt 
coneguda al poble», va confessar el 
mateix Poblet.
 L’ajuntament va informar que al 
departament de Serveis Socials no 
consta cap denúncia contra l’home 
per maltractaments, ni per conflic-
tes entre la parella. Tampoc tenen 
constància que haguessin iniciat els 
tràmits de separació ni que la pare-
lla s’hagués significat amb anterio-
ritat per conflictes d’ordre familiar. 

VA DEIXAR LA CASA / Amics de les vícti-
mes van explicar que ella havia aban-
donat el domicili familiar fa tres dies 
juntament amb la filla petita. Tots 
dos eren molt coneguts al poble. San-
tos, al marge de treballar durant dife-
rents períodes a la brigada munici-
pal de neteja, tenia un taller de repa-
ració de rentadores i altres electro- 
domèstics, i Lucinda també «havia 
viscut tota la vida a Tarragona», van 
afegir.
 L’Ajuntament de Vila-seca va de-
cretar un dia de dol i la Generalitat 
també va condemnar el crim. Aques-
ta mena d’assassinats «són la mostra 
més extrema d’una violència més ex-
tensa contra les dones», va destacar 
la presidenta de l’Institut Català de 
les Dones, Montse Gatell. El socialista 
Patxi López es va estrenar com a presi-
dent del Congrés amb una condemna 
a «la plaga de la violència de gènere». H 

L’individu va matar 
la dona al carrer amb 
una escopeta de caça i 
després es va suïcidar

És la primera
víctima de la violència 
masclista a Catalunya 
aquest any

33Minut de silencia davant l’Ajuntament de Vila-seca, ahir.

XAVI MOLINER

El principal acusat per la tragè-
dia del Madrid Arena, el promo-
tor Miguel Ángel Flores, va elu-
dir ahir qualsevol responsabili-
tat en la seva declaració davant 
el tribunal en la segona jornada 
del judici. Ni hi va haver sobre-
venda, ni el pavelló estava satu-
rat, ni ell tenia cap potestat so-
bre l’operatiu de seguretat, va 
assegurar. La causa de la mort 
de les cinc joves va ser que «el re-
cinte no està preparat per a es-
pectacles amb el públic dret», 
va dir i va afegir en to d’avís: 
«Abans no ho sabia, ara sí, i per 
això ho denuncio, perquè no 
torni a passar».

 Flores va declarar entre com-
pungit i humil durant més de 
quatre hores després de projec-
tar-se imatges inèdites del tu-
mult mortal en què es podia 
veure com els vigilants van in-
tentar rescatar les noies atra-
pades. Amb la sala encara im-
pactada, Flores es va negar a 
respondre a l’acusació particu-
lar i a les acusacions populars. 
 Sobre la venda d’entrades, 
va respondre amb algunes con-
tradiccions i més d’una llacu-
na. «No quadren els comptes», li 
va retreure la fiscal Ana Muñoz 
en més d’un ocasió. Ell va soste-
nir que tan sols se’n van vendre 
9.650, mentre que la policia par-
lava de 23.000. L’enorme dife-
rència la va justificar en un «er-
ror de la policia», que va compta-
bilitzar com a venudes les 17.500 
que es van imprimir. H 

SEGON DIA DE JUDICI

Flores: «Les 
pobres nenes 
van morir perquè 
el Madrid Arena 
és insegur»

MANUEL VILASERÓ
MADRID

El principal acusat nega 

la sobrevenda i que el 

pavelló estigués saturat 
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rECUPErADA PEr PErSONES AFINS AL MILItAr

Una notícia del 2012 es fa viral
a la xarxa a través de Facebook

ÓSCAR TORAL
BARCELONA

La difusió a Facebook i altres xarxes 
socials ha catapultat la notícia «Un 
coronel de l’Exèrcit amenaça amb 
una intervenció militar a Catalunya 
si proclama la independència», pu-
blicada el 31 d’agost del 2012, al 
més llegit aquests dies a la web d’EL 
PERIÓDICO amb més de 280.000 vi-

Un coronel va demanar 
fa 3 anys una intervenció 
militar a Catalunya

sites en 48 hores.
 La informació, que dormia a l’ar-
xiu digital des de setmanes després 
de la seva publicació, va tornar a co-
brar vida dilluns passat 11 de gener 
arran  de la investidura de Carles 
Puigdemont com a president de la 
Generalitat gràcies al pacte in extre-
mis entre Junts pel Sí i la CUP.
 La peça va començar a circular 
per les xarxes socials (sobretot a Fa-
cebook, però també a Twitter i Goo-
gle+) recuperada per lectors poc crí-
tics amb les tesis del coronel Fran-
cisco Alamán Castro, que al seu 

diu un. El fet que el que es compar-
teix a xarxes socials no mostri la da-
ta de publicació d’una peça va afa-
vorir la impressionant difusió de 
la informació. Molts usuaris la van 

dia, fa més de tres anys, va amena-
çar amb una intervenció de l’Exèr-
cit «davant una situació com la que 
pretenen els separatistes catalans». 
«Desitjant que actuïn! Som-hi sol-
dats, defenseu la nostra terra!», diu 
un dels missatges que encoratjaven 
les velles declaracions del coronel. 
«A favor de l’eliminació de les auto-
nomies», diu un altre.
 La notícia va ser recollida també 
per usuaris de signe ideològic opo-
sat, que van contribuir a amplificar-
ne la repercussió: «Contra aquesta 
amenaça, és urgent un arrest ja», 

considerar recent i la van interpre-
tar en el marc del context polític ac-
tual, amb el compromís de Puigde-
mont de culminar «amb èxit» el pro-
cés sobiranista. H

33 La notícia recuperada del fons d’arxiu.
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succés a vitòria

un home agredeix una dona 
i llança un nadó per la finestra

AGÈNCIES
BILBAO

Un home de 30 anys va llançar ahir 
a la matinada per la finestra d’una 
vivenda de Vitòria una nena de 17 
mesos, que està greu, durant una 
baralla amb la mare de la criatura, 
en què tots dos van resultar ferits. 

La nena, de 17 mesos, 
va patir un traumatisme 
cranioencefàlic greu

El succés va commocionar la capital 
alabesa i especialment els veïns del 
cèntric carrer de la Libertad, molts 
dels quals es van despertar al sentir 
els crits de la parella.
 Els fets van passar a les 03.40 ho-
res al primer pis del número 14 del 
carrer esmentat, a prop del museu 
d’art contemporani Artium. Diver-
sos veïns van sentir uns crits molt 
forts i, al sortir a la finestra, van po-
der veure des de l’immoble del da-
vant una parella que s’empenyia, es 

donava cops i fins i tot a una veïna li 
va semblar veure que «ella l’apunya-
lava a ell».
 

TESTIMONIS DEL DRAMA / Enmig d’aque-
lla picabaralla, la mateixa veïna va 
veure com es trencava la finestra del 
mirador on estaven tenint lloc els 
fets i com queia al carrer des d’una 
mica més de tres metres d’altura el 
que ella es va pensar llavors que «era 
un nino».
 El nadó va ser traslladat primer a 

l’Hospital de Santiago i, donada la se-
va gravetat, després a l’uci pediàtri-
ca de l’Hospital de Cruces (Biscaia), 
on se li va diagnosticar un trauma-
tisme cranioencefàlic greu i múlti-
ples traumatismes.

TOTS HOSPITALITZATS / Una segona am-
bulància va traslladar la mare de la 
nena, de 18 anys i natural del Brasil, 
que va quedar ingressada a Urgènci-
es de l’Hospital de Txagorritxu, on es-
tà en observació amb múltiples trau-
matismes i pronòstic reservat.
 L’agressor, de nacionalitat espa-
nyola, va ser detingut per la Policia 
basca, acusat d’un delicte d’intent 
d’homicidi, i també va ser conduït a 
l’Hospital de Santiago, on els metges 
li van cosir els talls a la cara i a més 
l’havien d’avaluar especialistes en 
Psiquiatria. H
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judici per un crim masclista a caldes de malavella

l’expolicia que va degollar la seva 
cunyada accepta 21 anys de presó

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

A
ntonio Alcaraz, l’expolicia 
local que el maig del 2013 
va degollar la seva cunya-
da i va ferir de gravetat la 

seva dona en presència de les dues fi-
lles de la primera a Caldes de Mala-
vella (Selva), va reconèixer els fets i 
va demanar perdó «pel dany» causat 
a tantes persones i «en especial a les 
dues nenes», que llavors tenien 6 i 10 
anys. L’acusat, jutjat ahir a l’Audièn-
cia Provincial de Girona, va arribar a 
un pacte amb el Ministeri Públic i les 
acusacions particulars perquè se li 
imposi una pena màxima de 21 
anys: 15 per assassinat, 2 per lesions 
a la seva dona i 4 més per les lesions 
psíquiques que va causar a les dues 
menors.
 La condemna, que encara ha de 
ser ratificada pel tribunal, queda 
lluny de la petició inicial de la fiscal 
del cas, Sandra María Fagil, que sol-
licitava una pena de 43 anys de pre-
só pels delictes d’assassinat, intent 
d’assassinat i lesions psíquiques. La 
rebaixa és perquè l’acusació va ac-
ceptar canviar el delicte d’intent 
d’assassinat de la seva dona (de la 
qual ja està separat) pel de lesions 
causades amb un instrument peri-
llós. També es va acceptar l’atenu-
ant de confessió.

INDEMNITZACIÓ / L’acusat s’ha com-
promès, a més, a afrontar la indem-

L’acusat demana 
perdó en especial a les 
filles de la víctima, que 
van veure l’assassinat

Fiscal i defensa 
pacten una condemna 
que redueix en 22 
anys la petició inicial

nització de 308.000 euros sol·licitada 
per la fiscal. Una gran part d’aquesta 
quantitat ja ha sigut coberta amb la 
part que li correspon del seu domici-
li familiar, a la localitat de Vilabla-
reix. Malgrat el seu dramatisme, 
aquesta mort no computarà com un 
assassinat masclista perquè el Mi-
nisteri de Sanitat i Igualtat només 
compta com a tals les morts de pare-
lles i exparelles.
 Segons recull l’escrit d’acusació 
del Ministeri Públic, en el moment 
del crim la relació entre Alcaraz i la 
seva dona, Isabel A., que feia 28 anys 
que estaven junts i tenen dos fills en 
comú, «s’havia deteriorat progressi-

vament». Per això la dona havia co-
municat al seu marit que es volia se-
parar.

VIGILANT EL DOMICILI / La fiscal conside-
ra que l’acusat no acceptava la rup-
tura i per aquest motiu va anar a bus-
car la seva dona, que s’havia refugiat 
a casa del seu germà i la seva cunya-
da, Lola P., a la urbanització Llac del 
Cigne de Caldes de Malavella. El dia 
dels fets, Alcaraz va esperar que les 
dues dones sortissin del xalet per 
portar les nenes al col·legi i va entrar 
al domicili aprofitant que havien 
obert la porta del pàrquing.
 L’homicida va apunyalar diver-
ses vegades la seva cunyada al coll i 
la va degollar, perquè la considera-
va culpable de l’allunyament de la 
seva dona. L’agressor també va ferir 
greument la seva dona amb un gani-
vet de 25 centímetres de fulla. El do-
ble apunyalament va ser presenciat 
per les dues menors malgrat que, se-
gons relata la fiscal, la víctima mor-
tal li va pregar que no ho fes excla-
mant: «Antonio, per favor, que les 
nenes estan davant».
 

VA ATENDRE LA SEVA DONA / Després de 
l’assassinat de la seva cunyada, la do-
na es va pressionar les ferides que ha-
via rebut al coll amb les mans per 
contenir l’hemorràgia i va suplicar a 
l’acusat que la traslladés a un centre 
mèdic d’urgència. Alcaraz hi va ac-
cedir i la va portar amb el seu vehi-
cle, a tota velocitat, a l’Hospital de 
Santa Caterina de Salt, on van poder 
salvar-li la vida. Durant el trajecte, 
l’agressor repetia constantment: 
«Això és tot culpa teva, mira el que 
m’has fet fer», relata la fiscal.
 Malgrat que l’hi van demanar, Al-
caraz es va negar a portar al metge 
la seva cunyada i va deixar soles les 
dues menors a l’escena del crim. Les 
nenes van telefonar llavors a la seva 
àvia materna per avisar-la que el seu 
oncle estava matant la seva mare i la 
seva tieta. Després de presenciar els 
fets, les dues menors estan sota se-
guiment i tractament psicològic pel 
xoc emocional i el trastorn per es-
très posttraumàtic que pateixen.
 L’agressor va ser detingut el ma-
teix dia i des d’aleshores està en pre-
só preventiva. Alcaraz, de 55 anys, va 
exercir durant dues dècades com a 
policia local de Girona i va deixar el 
cos fa una dècada a causa d’una ma-
laltia coronària. H

33 Alcaraz arriba al jutjat de Santa Coloma de Farners per declarar després de ser detingut, el maig del 2013.

ARXIU / ACN

33 L’advocat defensor, Francesc 
Xavier López Vegas, creu que el seu 
defensat va arribar a «un bon 
acord», tenint en compte la petició 
inicial de la fiscal i l’actual condem-
na social de la violència masclista. 
«Crec que és la forma més decoro-
sa que ell podia acceptar per justi-
ficar aquesta tragèdia», va dir. El 
defensor, que sol·licitava 13 anys i 
mig de presó considerant que Alca-

raz va patir «un trastorn mental 
transitori», va afirmar que un altre 
dels motius pels quals l’acusat va 
acceptar el tracte és que ha volgut 
evitar a les famílies afectades, i en 
especial a les nenes, «el mal trago 
d’haver de declarar en el judici». 

33 Durant la vista, part del públic va 
insultar Alcaraz. Entre altres frases, 
es va sentir: «Tant de bo et moris».

«Un bon acord» segons l’advocat 
defensor, que al·legava alienació



 



 

La Policia Nacional ha detingut a Valladolid un home de 42 anys després que es fes 

passar per la seva exnòvia en una xarxa social de contactes amb l'objectiu que 

l'agredissin sexualment altres homes. 

la Direcció General de Policia, va ser detingut el 9 de febrer per delictes contra la 

llibertat i indemnitat sexual, contra la intimitat, descobriment i revelació de secrets i 

coaccions, tots ells en l'àmbit de la violència de gènere. 



La investigació va començar a finals del mes passat, quan els agents de la Comissaria de 

Districte Nord d'Alacant van rebre una denúncia en què una dona manifestava haver 

sigut perseguida per un individu des de la seva feina fins al seu domicili. Uns fets de 

què va alertar la Policia a través del telèfon 091 per la "por" que li havia provocat 

aquesta persecució. 

Una patrulla policial, segons explica la nota, va identificar aquest individu i aquest va 

admetre davant els agents que feia hores que seguia la víctima "per trobar el lloc idoni 

per mantenir-hi una relació sexual".  

FALS JOC SEXUAL 

Una trobada que havia de ser "suposadament de forma violenta i no consentida" ja que, 

segons detalla la Policia, "es tractava d'un joc sexual" que prèviament, mitjançant 

converses en una xarxa social, havien "acordat". 

En la denúncia interposada per la víctima, aquesta descrivia altres situacions similars 

com quan un altre home la va perseguir i, una vegada al portal de la seva vivenda, la va 

arribar a agafar fort pel braç per agredir-la sexualment, tot i que va aconseguir fugir. 

Aquests fets van afectar la vida quotidiana de la víctima fins a tal punt que va arribar a 

témer fins i tot sortir del seu domicili, davant la possibilitat que es produís una agressió 

sexual. 

Després de la denúncia, es va iniciar una investigació per part del Grup de Delictes 

Tecnològics d'Alacant, que va descobrir l'existència d'un perfil que havia suplantant la 

identitat de la víctima en una coneguda xarxa social de contactes, en què hi figuraven 

tant imatges íntimes d'ella com converses amb diferents homes en què manifestava el 

seu desig de ser agredida sexualment pels homes que contactessin amb ella a través 

d'aquest perfil. 

DES DE VALLADOLID 

El rastreig d'aquest perfil fals va permetre identificar el domicili de connexió a internet 

des del qual s'havia creat, i aleshores els investigadors van descobrir que l'autor i usuari 

de la línia era un home espanyol de 42 anys, amb domicili a Valladolid i amb qui la 

víctima havia mantingut una relació sentimental feia dos anys. 

En el registre domiciliari practicat a Valladolid, els agents van intervenir un disc dur, 

un telèfon mòbil i una tauleta, que havien sigut utilitzats per a la comissió d'aquests fets 

il·lícits. La investigació ha sigut portada a terme per la Brigada Provincial de Policia 

Judicial d'Alacant, en col·laboració amb la Brigada Provincial de Policia Judicial de 

Valladolid.  
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a ells, aquest model no és nou. A les 
seves estacions (Molina, Vall de Nú-
ria, Vallter 2000, Portainé i Espot) fa 
anys que ho han implantat.
 El bon temps no afecta de la ma-
teixa manera totes les estacions. 
Complexos com Vaquèira-Beret te-
nen obert més del 90% del seu domi-
ni esquiable i els seus clients disfru-
ten de gruixos que poden arribar als 
125 centímetres. Fins i tot «hi ha da-
tes en què és impossible allotjar-se», 
voregen la plena ocupació, apunta 
Alsina.
 No obstant, també hi ha l’extrem 
oposat. A Port del Comte només 
estan en marxa el 8% de les instal-
lacions. Per al seu director, Albert 
Estella, és «una de les pitjors campa-
nyes de la història».
 Si bé és cert que la nevada del cap 
de setmana passat ha canviat el pai-
satge i ha reforçat els gruixos, que 
poden arribar fins als 35 centíme-
tres, l’estació no pot obrir més pis-
tes de moment. Davant aquesta situ-
ació,  ha potenciat altres activitats, 
com ara trineus, llits elàstics, tubing 
i el parc d’aventures.
 Les últimes nevades han donat 
una treva a totes les estacions, fins 
i tot les d’esquí nòrdic. Ara només 
esperen poder acostar-se a la plena 
ocupació per Setmana Santa, que es-
tà a només dos passos. H

El febrer és per a les estacions d’es-
quí l’agost a la costa. I en l’actuali-
tat les instal·lacions encara no fun-
cionen a ple rendiment. Ara per ara, 
el 76% del domini del Pirineu cata-
là està en marxa, una xifra que po-
dria veure’s reduïda amb el pas del 
temps a causa del canvi climàtic i 
a la possibilitat de quedar-se sense 
neu en els pròxims 50 anys, segons 
auguren alguns experts. Però de mo-
ment, aquest futur no preocupa gai-
re. Les estacions se centren a inver-
tir en nous canons per produir neu i 
a ampliar l’oferta d’activitats per se-
guir captant clients.
 «Si d’aquí 50 anys no tenim neu, 
no sé què farem. Encara que per 
ara no ens ho plantegem, i inten-
tem salvar la temporada com po-
dem», assegura Joaquim Alsina, ge-
rent de l’Associació Catalana d’Es-
tacions de Muntanya (ACEM). I és 
que tot i les altes temperatures re-
gistrades aquest hivern i l’escasse-
tat de nevades, a excepció de les re-
gistrades els últims deu dies, les es-
tacions no preveuen que sigui una 
mala temporada. Una valoració 
que és només una sensació, ja que 
fins a final de la campanya la majo-
ria d’estacions no disposaran de da-
des quantitatives per comparar. Sí 

que ja en té Boí-taüll Resort, que fins 
al 3 de febrer havia comptabilitzat 
49.618 esquiadors que havien pas-
sat per les seves instal·lacions, 1.533 
menys que la campanya passada.
 Molts creuen que ara mateix no hi 
ha neu. Però no és així. «Tenim grui-
xos importants a les pistes. La majo-
ria és neu artificial, sí, però es pot es-
quiar», apunta Maite Martí, directo-
ra comercial de Masella. Gràcies als 
canons han pogut seguir produint 
neu, aprofitant les poques hores de 
fred. Si no tinguessin aquests siste-
mes, els complexos d’esquí estarien 
perduts. Per aquest motiu, invertei-
xen cada vegada més diners a condi-
cionar la instal·lació. I no només ai-
xò: moltes s’han vist en l’obligació de 
buscar alternatives d’oci per seguir 
captant clients.

Activitats alternatives

En molts casos han apostat per ampli-
ar els serveis que s’ofereixen a la ma-
teixa estació. Excursions amb raque-
tes, sortides amb motos de neu, tubing 
–descens per la neu amb un pneumà-
tic– i múixing –passeig amb gossos– 
són algunes de les propostes. «L’ob-
jectiu és que les persones a les quals 
no els agrada esquiar puguin disfru-
tar també de la neu», expliquen fonts 
de Ferrocarrils de la Generalitat. Per 

LAURA BIELA
LLEIDA

33 Paisatge verd 8 Esquiadors en un telecadira de la Molina, amb una pista oberta gràcies a la neu artificial al fons, fa deu dies.

ICONNA / JORDI RIBOT

«La majoria és neu 
artificial, sí, però
es pot esquiar», 
destaquen a 
Masella

Salvats pels canons
La neu artificial fa possible que el 76% del domini esquiable del Pirineu estigui obert
tot i l’hivern anormalment càlid H El canvi climàtic encara no preocupa les estacions

Cada vegada més 
les pistes aposten 
per activitats 
alternatives per
no perdre clients

Dues dones septuagenàries van ser 
assassinades en 24 hores presump-
tament a mans dels seus respectius 
marits, una a València i l’altra a Fu-
engirola (Màlaga). En els dos casos, 
la policia no havia confirmat ahir a 
la nit que es tractés de crims per vi-
olència masclista, però si es confir-
més s’elevarien a 11 les dones mor-
tes des de començament d’any. 
 A València, una dona de 71 anys 
va ser trobada morta al seu llit. El cos 
el va descobrir el seu fill, que havia 
anat a visitar els seus pares pels volts 
de les 14 hores i, al no respondre a al 
timbre, va optar per esbotzar la por-
ta de la casa, situada al carrer de Jo-
sé Benlliure, al barri del Cabanyal. 
Quan va accedir a la vivenda, es va 
trobar la mare morta al dormitori i 
el seu pare, de 74 anys, ferit a l’habi-
tació contigua.
 L’home va ser traslladat a un cen-
tre hospitalari perquè tenia ferides 
d’arma blanca a les mans i els agents 
sospitaven que havia ingerit barbi-
túrics. Va quedar ingressat consci-
ent, però en estat greu i el van dete-
nir. Sobre la parella no hi havia ni 
denúncies per maltractaments ni 
ordres d’allunyament.
 En el cas de Fuengirola, la dona te-
nia 70 anys i era de nacionalitat da-

nesa, i va ser trobada morta diven-
dres al final d’una escala amb signes 
de violència. El marit, de qui segons 
fonts pròximes a la investigació feia 
temps que estava separada, va ser de-
tingut en relació amb els fets.
 La investigació seguia ahir oberta 
i pendent dels resultats de l’autòp-
sia, per la qual cosa els agents enca-
ra no podien determinar si es tracta 
d’un altre cas de violència de gènere.

DOS CASOS A FUENGIROLA / És el segon 
succés que es produeix a Fuengiro-
la l’última setmana, després que 
una dona fos ingressada amb feri-
des molt greus en un hospital des-
prés de precipitar-se al buit des del 
seu domicili, situat en una tercera 
planta. La dona, de 25 anys, està en 
coma induït a causa de les lesions 
que es va fer en la caiguda, que li va 
ocasionar politraumatisme crani-
oencefàlic sever, abdominal i torà-
cic. La seva parella sentimental va 
ser detinguda per la seva presump-
ta implicació en el succés i ingressat 
en presó provisional. 
 Dijous, a més, es van trobar els 
cossos d’un home i una dona als 
quals unia una relació d’amistat en 
una vivenda de la urbanització Don 
Pedro d’Estepona amb diverses feri-
des d’arma blanca. H

PLAGA SOCIAL

Dues dones 
moren 
assassinades 
a Màlaga
i València

EL PERIÓDICO
VALÈNCIA / MÀLAGA

Si es confirma que 
és violència masclista, 
pujarien a 11 les víctimes
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Un noi de 22 anys ha sigut detingut, després d'entregar-se, com a presumpte autor de 

l'assassinat de la sea parella de 19 anys en una vivenda del municipi de Son Servera, 

al nord de Mallorca, ha indicat la Guàrdia Civil. 

El detingut, d'origen sud-americà, s'ha entregat  cap a les 10.45 hores a la comandància 

de la Guàrdia Civil de la localitat d'Artà, on ha comunicat als agents que havia matat la 

seva parella, de nacionalitat espanyola. 

Fonts de la Guàrdia Civil han indicat que al personar-se a la vivenda situada al carrer de 

la Mare de Déu de Lourdes d'aquesta localitat, els agents han trobat morta la noia. 

Per la seva part, la Delegació del Govern a les Balears ha identificat la víctima com a Victoria S.M. 

de 19 anys, i el presumpte agressor com a Carlos G.V., de nacionalitat colombiana i 22 anys, amb 

antecedents per violència de gènere. 

El presumpte homicida s'ha personat a les dependències de la Guàrdia Civil de la 

localitat d'Artà, acompanyat d'un advocat, on ha reconegut haver matat la noia. 

SEGONA MORT A LES BALEARS AQUEST ANY 

Es tracta de la segona mort per violència de gènere a les Balears aquest 2016, després de 

la que hi va haver el gener passat a Costa de la Calma, al municipi de Calvià. 

Amb aquest assassinat, el nombre de dones mortes a mans de les seves parelles o 

exparelles a Espanya des de començament d'any s'eleva a 14, de les quals només tres -a 

falta de saber les dades de la víctima mortal d'avui- havien presentat denúncia per 

maltractaments. 

Tres d'aquests casos de violència masclista, que han deixat un total de sis nens orfes, es 

troben en investigació.  
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Les sals del paracetamol efervescent
podrienperjudicar elshipertensos
Un estudi de diversos CAP demostra una relació negativa que se sospitava

ANA MACPHERSON
Barcelona

Els hipertensos fan servir amb
molta més freqüència el parace
tamol comaanalgèsic que la resta
de la població. No poden prendre
els antiinflamatoris més comuns,
com l’ibuprofèn, perquè pugen la
tensió arterial. I ara un grup de
metges d’assistència primària de
Catalunya i el País Basc han com
provat que el paracetamol en for
ma efervescent també els perju
dica. La raó: les sals amb sodi que
formen part de la formulació.
“Eleva la tensió una mitjana de

gairebé4mmen lapressió sistòli
ca” (la màxima), aclareix Mencía
Benítez, investigadora de l’Ins

titut d’Investigació a Atenció Pri
mària JordiGol (Idiap), queha li
derat l’assaig. Per alsmetges d’as
sistència primària aquesta pre
caució no és nova, perquè en la
literatura científica hi ha treballs
que, encara que no ho demostra
ven, sí que apuntaven l’empitjo
rament de la pressió arterial en
pendre el format efervescent.
“Però el paracetamol és un dels
medicaments més consumits a
Espanya i es pot demanar a la far
màcia sense recepta. Per això
creiem que el fet de tenir aquesta
prova facilitaràquehihagi adver
tènciesmés clares a les fitxes tèc
niques i que tothom en sigui
conscient, ja que el medicament
és el mateix en pastilla o en pols

efervescents: és una qüestió
d’elecció per part del consumi
dor, que el pot considerarmés fà
cil d’empassar, per exemple”,
apunta Benítez.
L’estudi, la publicació del qual

està en preparació, ha comparat
la resposta de 49 pacients (77%
dones, de 67 anys de mitjana). La
meitat va prendre primer parace
tamol efervescent cada vuit hores
durant tres setmanes i després
d’avaluar el resultat van fer el
mateix però amb pastilles. El se
gon grup va començar amb pasti
lles i després va repetir amb efer
vescent. Aquest model d’estudi
creuat assegura que les condici
ons són semblants per a una i una
altra modalitat del medicament.
“Vam mesurar la pressió de la

manera que es considera més se
gura: amb un sistema monitorit
zat ambulatori durant 24 hores
que registra la dada cada 20 mi

nuts”, explica Mencía Benítez.
Els pacients procedien de CAP
molt diversos, des del Gòtic de
Barcelona fins al del Clot o el del
Maresme. “I la diferència de
pressió arterial va resultar signi
ficativa i rellevant”.
Les sals que s’utilitzen per pre

parar el paracetamol efervescent
contenen sodi, tot i que no clorur
sòdic, que és la sal comuna que es
fa servir a la cuina. Però aquest
sodi, que apuja la tensió, se suma
al dels aliments i es converteix en
4mmmés de tensió.
A Espanya, el 47% dels homes i

el 39% de les dones entre 35 i 74
anys són hipertensos. I els epide
miòlegs calculen que el 45% no
ho sap. El novembre passat, un
ampli estudi amb més de 9.000
participants publicat a The New
England Journal of Medicine va
concloure que abaixar la tensió
saludable dels actuals 14/9 a 12/8
suposava reduir fins a un 25% el
risc de problemes greus com ara
ictus, infart, angina de pit i mor
talitat cardiovascular. A canvi,
calia augmentar la medicació i
considerarne els efectes secun
daris. Els resultats han obert el
debat sobre la necessitat d’un
canvi o no en les guies de preven
ció cardiovascular.c

Quanel fàrmaces
prenencomprimits,
no s’observaque tingui
efectes indesitjats
sobre la tensió arterial

XAVIER GÓMEZ

L’assaigmostra que per als hipertensos ésmés segur el paracetamol en comprimit que en format efervescent

El Suprem rebutja la gelosia com
a atenuant en la violènciamasclista
BARCELONA Agències

El Tribunal Suprem (TS) ha re
butjat la gelosia com a atenuant
d’arravatament o obcecació i ha
confirmat la condemna de 14
anys de presó a un home en un
cas de violènciamasclista ocorre
gut a Barcelona. L’acusat, con
demnat per haver apunyalat la
seva exdona i haverla amenaçat
a través demissatges deWeChat,
va presentar un recurs en el qual
demanava l’aplicacióde la gelosia
com a atenuant.
“Qui se situa en el pla injustifi

cable de la prepotència i la supe
rioritat no pot pretendre que la

seva conducta es vegi beneficiada
per un reconeixement de la
disminució de la seva imputabili
tat o culpabilitat”, dictamina el
Supremen la sentència, el ponent
de la qual ha estat el magistrat
Julián Sánchez Melgar. Pel Su
prem,noespot acceptar comdig
nadeprotecció una conducta que
no fa sinó perpetuar una des
igualtat de gènere.
D’aquesta manera, la Sala Pe

nal del Suprem reitera la seva
doctrina que la gelosia no justifi
ca, amb caràcter general, l’aplica
ció de l’atenuant d’arravatament
o obcecació en les agressions de
violència de gènere, “sobretot en
casos de divorci en els quals, per
definició, reneix el dret dels dos
cònjuges a refer un projecte pro
pi de vida afectiva”.
Segons els fets provats de la

sentència de l’Audiència de Bar
celona, l’home, P.B., va atacar en

dues ocasions la seva exdona
l’abril del 2013, després que el fe
brer del mateix any la relació que
els unia finalitzés per decisió
d’ella.
L’agressiómés greu, per la qual

és condemnat a 9 anys de presó
per delicte d’homicidi en grau de
temptativa amb l’agreujant de
parentiu, es va produir en un car
rer de Barcelona. L’home va apu
nyalar la seva exparella a la cara,
el coll, i el tronc, la qual cosa li va
causar un perjudici estètic im
portant que afecta l’acompliment
de la seva professió de cambrera.
A això s’hi va sumar una altra
condemnade 3 anys i 6mesos per
un delicte de lesions amb instru
ment perillós i una altra d’un any
i mig de presó per delicte d’ame
naces greusmitjançantmissatges
que va enviar pel sistema We
Chat, una aplicació similar al
Whatsapp.c

El segonmés consumit
]El paracetamol és el segon
fàrmac més consumit a
Espanya, segons dades de
l’informe anual del Ministe
ri de Sanitat. En total, es
van vendre a les farmàcies
espanyoles 32 milions d’en
vasos el 2013, amb una fac
turació de 80 milions d’eu
ros. El primer lloc l’ocupa
l’omeprazol, el protector
estomacal més popular. El
mateix any es van prendre
54,4 milions d’envasos
d’aquest fàrmac, que apa

reix en milions de cases
associat a la presa d’altres
medicaments. Segons ad
verteixen els especialistes,
el 30% d’aquest consum no
està justificat. El tercer lloc
del rànquing farmacològic
l’ocupa la simvastatina, que
s’utilitza per combatre la
hipercolesterolèmia, amb
24,7 milions d’envasos ve
nuts. La segueixen l’àcid
acetilsalicílic (24,6 milions)
i, en sisè lloc, l’ibuprofèn
(18 milions).

L A P R I M E R A V Í C T I M A D E L ’A N Y

Una donamor estrangulada
]Una dona de 43 anys de
nacionalitat romanesa va
morir ahir estrangulada per
la seva parella a casa seva al
districte d’Hortaleza, aMa
drid. La parella de la vícti
ma, un home de 41 anys
d’origen albanokosovar, va
anar a la comissaria i va ser
detingut en confessar el
crim: “He fet una cosa do

lenta”. Fa uns anys la vícti
ma va interposar una de
núncia contra la parella per
maltractaments, encara que
en l’actualitat no hi havia
ordre d’allunyament. La
Policia Nacional va anar a
l’habitatge i va trobar el
cadàver de la dona, al llit i
ambmarques d’estrangula
ció al coll. / Efe
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VIOLÈNCIAwUna dona de 33
anys va morir apunyalada
ahir a Galápagos (Guadalaja
ra), presumptament enmans
de la seva parella, que ha estat
detingut per la Guàrdia Civil.
És la segona víctima per vio
lència masclista el 2016. Se
gons va informar la Delegació
del Govern a CastellalaMan
xa, la dona no havia interpo
sat anteriorment cap denún
cia ni es tenia constància
d’agressions prèvies. La pare
lla, natural de Serracines
(Madrid), tenia una nena de
cinc anys, que ara es troba
amb els seus avis. / Efe

Segona víctima
mortal per violència
masclista del 2016

Unpassatger intenta
obrir la porta
d’un avió enple vol
SUCCESSOSwUn home de 44
anys i de nacionalitat roma
nesa va ser detingut després
que intentés obrir la porta
d’un avió en ple vol PalmaEi
vissa per posar fi a la seva
vida. L’home va poder ser
reduït per membres de la
tripulació i diversos pas
satgers. Quan l’avió va aterrar
a Eivissa, l’home, amb un
trastorn psiquiàtric diag
nosticat, va ser detingut i
traslladat a l’hospital Can
Misses. / Agències

Acaben un hospital
a Andalusia al qual
no es pot arribar
SANITATwLa Junta d’Andalu
sia ha acabat les obres de
construcció del Centre Hos
pitalari d’Alta Resolució de
Huelva, un hospital al qual no
es podrà accedir per la falta
d’una carretera que conduei
xi fins a les seves instal∙laci
ons. Segons fonts del centre
sanitari, “no s’ha complert el
conveni firmat per l’Ajunta
ment de Lepe per realitzar les
obres de construcció de la
carretera d’accés”. Amés a
més, tampoc no arriben a
l’hospital les escomeses d’ai
gua i electricitat. / Efe

PANORAMA

NovaYork
inaugura pals de
wifi superveloç
TECNOLOGIAwNovaYorkha
estrenatels seusdosprimers
palsdewifi superveloç.Elspals
deLinkNYCdonaranservei
d’internetde francdinsd’un
radide46metres.Elplaés
instal∙lar4.550pilars iun total
de7.500cabines telefòniques
que,quanestiguinenple funci
onament, amésd’internet,
oferiran trucadesgratuïtes,
recàrregad’USBiuna tauleta.
Desdelsmòbils intel∙ligentses
tindràaccésaunaxarxaencrip
tadaquepermetràgarantir la
seguretatde la informació
personal. /Bloomberg

La taulaperiòdica s’amplia
ambquatrenouselements químics
En ser pesats i inestables, no estan a la naturalesa i s’han de crear en laboratori

JOSEP CORBELLA
Barcelona

La taula periòdica dels elements,
unade les iconesméspopulars de
la ciència, té des de primers d’any
quatre nous inquilins. Els ele
ments amb els nombres atòmics
113, 115, 117 i 118ocuparan lesqua
treúltimes caselles quequedaven
buides en la setena filera de la
taula.
Es tracta d’elements extrema

dament inestables, que no es tro
ben a la naturalesa i que única
ment poden crearse en laborato
ris. S’obtenen fent xocar àtoms
més petits a altes velocitats amb
l’objectiu que els seus nuclis
s’uneixin i formin un àtom més
gran.
L’element 115, per exemple,

s’ha obtingut fent xocar àtoms de
calci i d’americi. Enunirse els 20
protons del calci amb els 95 de
l’americi, s’obté un àtom amb 115
protons, que és precisament el

que representa el nombreatòmic.
Els elements 117 i 118 són els

dosmésgransdescoberts finsara.
En ser tan inestables, es desinte
gren en qüestió de mil∙lisegons i
no tenen cap utilitat pràctica.
Però el seu descobriment acos

ta els químics cap a l’anomenada
illa d’estabilitat, que és l’Eldora
dode la taula periòdica: una regió
predita per la teoria on s’espera
trobar àtomspesats i estables que
podrien tenir propietats extraor
dinàries i aplicacions insospita
des.
Ningú no sap si l’illa d’estabili

tat existirà realment ni quant fal
ta per arribarhi. Però, si existeix,
podria començar amb àtoms no
gaire més grans que els quatre
que han entrat ara a la taula peri
òdica. Si la teoria és correcta, n’hi
podria haver prou amb un àtom
amb 114, 120 o 126 protons (i
exactament 184 neutrons, cosa
que dificulta la seva obtenció).
Els quatre nous elements, els

primersques’incorporena la tau
la des del 2011, encara no tenen
nom. Una vegada han estat reco
neguts oficialment per la Unió
Internacional de Química Pura i
Aplicada (Iupac, per les seves
inicials en anglès), correspondrà
als seus descobridors proposar

ne els noms. Segons les normes
de nomenclatura de l’Iupac, el
nomd’un element s’ha de derivar
de les seves propietats físiques o
químiques, d’un lloc (per exem
ple, el californi), d’un mineral
(com el coure o l’or), d’un cientí
fic (l’einsteini) o d’un concepte

mitològic (s’admet darthvaderi
com a concepte mitològic?).
L’únic dels quatre nous ele

ments per al qual ara per ara s’ha
aventurat un nom és el 113. Atès
que és el primer que es desco
breix al Japó, s’ha suggerit ano
menarlo japoni, tot i que el nom
encara no està reconegut oficial
ment.Els altres tres sónobrad’un
consorci format per científics de
Rússia i dels Estats Units.
“Per als científics, això té més

valor que una medalla d’or olím
pica”, ha afirmat Ryoji Noyori,
premi Nobel de química japonès
que no ha participat en el desco
briment, en declaracions recolli
des per Ap.
Els elements no s’han desco

bert ara. Els primers indicis de
l’obtenció del 113 i el 115 es re
munten al 2004. Tot i això, en ser
inestables i per tant difícils d’i
dentificar, l’Iupac no ha conside
rat demostrada la seva existència
fins al 30 de desembre.c

Són un avenç cap
a l’anomenada illa
d’estabilitat, una regió
on s’espera descobrir
àtoms extraordinaris

AP

El químic japonès KosukeMorita, coautor del descobriment, mostra el lloc que ocupa l’element 113 a la setena filera de la taula

REDACCIÓN Barcelona

Un equip de recerca del Centre
Nacional d’Investigacions Onco
lògiques (CNIO) ha descobert
una estratègia per atacar l’onco
genMYC,undelsmés importants
en el càncer.
Més de la meitat dels càncers

presenten alteracions de MYC.
En aquests casos, el càncer sol ser
més agressiu que quan MYC no

està mutat. Per això actuar sobre
MYC s’ha proposat com una es
tratègia per millorar els tracta
ments del càncer.
Tanmateix, MYC ha resultat

ser una diana extremadament di
fícil. Això es deu al fet que MYC
regula més de 2.000 gens a les
cèl∙lules, per laqual cosa tambéés
essencial per al correcte funcio
nament de les cèl∙lules sanes.
En lanova investigació,presen

tada ahir a la revistaNatureCom
munications, investigadors diri
gits per Paco Real han descobert
que l’activitatperjudicialdeMYC
a les cèl∙lules tumorals depèn
d’un segon gen anomenat BPTF.
En experiments amb ratolins han
comprovat que, quan s’inactiva el
gen BPTF, es retarda l’aparició i
la progressió dels tumors.
L’avenç obre la via a desenvo

lupar nous fàrmacs per millorar
el tractament de diferents tipus
de càncer. “Proposem utilitzar
petites molècules que interrom
pin la interacció entre MYC i
BPTF”, declara en un comunicat
Laia Richart, primera autora del
treball.c

Troben comatacar un
genbàsic del càncer

CNIO

Paco Real, director del treball
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Unhomemataa trets la sevaexparella
almigdel carreraVilaseca i se suïcida
La víctima se n’havia anat de casa i no consten denúncies per maltractaments

SARA SANS
Tarragona

Feia tres dies que la Lucinda se
n’havia anat de casa. Però ahir al
matí, el Santos (la seva exparella i
pare de les seves dues filles) la va
trucar i lavacitara laquehaviaes
tat casa seva, al centre de Vilase
ca (Tarragonès). L’esperava al
carrer, iquanellas’hivaacostar, li
va disparar diverses vegades al
cap amb una escopeta. La Lucin
da, de 43 anys, vamorir a l’instant
i tot seguit, el Santos (59 anys) es
vadisparara l’abdomen.Vamorir
dues hores més tard a l’hospital.
El crim, el primer casdeviolència
masclista d’aquest any a Catalu
nya, ha commocionat el poble.
L’assassinat es va produir cap a

dos quarts de deu del matí al mig

del carrer. A uns cinquanta me
tres de l’Ajuntament de la pobla
ció.SantosG.M.vadispararendi
versesocasionsambunaescopeta
de calibre 12 a Lucinda E.M., tots
dos de nacionalitat espanyola.
Ella va morir a l’instant. Després
es va disparar a l’abdomen i va
quedarmalferitalcarrer,ambuna
parada cardiorespiratòria i en es
tatcrític.Elsequipsd’emergència
van aconseguir reanimarlo i el
van traslladar a l’hospital Joan
XXIII de Tarragona, on va morir
abansdelmigdia.
Els Mossos d’Esquadra van re

brel’avísales9.45horesi,després
d’acordonar el carrer, la policia
científica va examinar el lloc del
crim. La parella encara estava
empadronada a la mateixa casa.
Segons fonts policials, la dona te

nia una altra parella sentimental i
no consta cap denúncia per mal
tractaments i, per tant, cap ordre
d’allunyament. La parella era
molt coneguda a Vilaseca. Als
baixosdecasaseva,alacantonada
dels carrers Sant Bernat Calvó i
Creus, ell hi tenia un taller de re
paració d’electrodomèstics i, fa
unsanys,haviatreballatalabriga
da municipal, mitjançant un pla
d’ocupació.
“Estem consternats”, va afir

mar Josep Poblet, alcalde de la
població, que es va acostar al
lloc del crim poc després de pro
duirse el succés i després de par
lar amb les dues filles que tenia la
parella, de 20 i 15 anys. La gran
tenia previst casarse aquest cap
de setmana i, segons alguns veïns,
era a casa quan es va produir

el crim, mentre que la petita era
a l’institut. La regidora de Benes
tar Social, Lucía Teruel, va acom
panyar la fillagranalCAPdelmu
nicipi, on va rebre ajuda psicolò
gica, i la regidora d’Ensenyament

vacomunicarelquehaviapassata
la petita, i també la va acompa
nyar fins alCAP, onvanacudir al
tres familiars de les víctimes, com
la germana de la Lucinda, que ara

es farà càrrec de la menor.
A les dues delmigdia, un cente

nar de persones, entre veïns, re
presentants i funcionarismunici
pals, es van concentrar davant
l’Ajuntament, ones vaguardarun
minut de silenci. Teruel va llegir
un manifest en el qual es va con
demnar “enèrgicament” aquest
nou cas de violènciamasclista i el
Consistori ha decretat un dia de
dol. A la tarda, tots els grups mu
nicipals, elCasalde laDonadeVi
laseca, l’Associació Cultural de
Dones de la Pineda i Dones Pro
gressistes de la Plana van convo
car una concentració silenciosa a
la plaçade l’Església.
Les notes de condemnapel pri

mer crimmasclista de l’any a Ca
talunya es van succeir durant tot
el dia, la presidenta de l’Institut
Català de les Dones, Montse Ga
tell, va reiterar el compromís de
continuar treballant per a la pre
venció, detecció i suport a les víc
timesde laviolènciamasclista iva
assenyalar que els assassinats
masclistes “són lamostramés ex
trema d’una violènciamés exten
sa i fins i tot naturalitzada que
costa d’identificar ja que es troba
en les mateixes estructures de la
societat”.c

Les dues filles de
l’exmatrimoni, de
20 i 15 anys, van rebre
suport psicològic
després del crim

VICENÇ LLURBA

ElsMossos van acordonar el lloc del crim, als baixos de la casa onvivia la parella fins fa uns dies, al centre deVilaseca

Les famílies LGTBI exigeixenmesures
urgents antiassetjament aPuigdemont
CRISTINA SEN
Barcelona

Han passat 18 mesos enmig de
molts debats polítics, però la llei
de Drets de les Persones Gais,
Lesbianes, Bisexuals i Interse
xuals, aprovada al Parlament el
2014 i concebuda com una eina
bàsica contra la discriminació
d’aquests col∙lectius, ha quedat
pràcticament sense desenvolu
pament. El suïcidi el desembre
passat de l’Alan, el menor català
transsexual víctima de bullying,
ha empès els col∙lectius i famílies
de menors LGTBI a redoblar els
esforços i a alçar la veu perquè el
nou Govern de Carles Puigde

mont posi en marxa mesures ur
gents contra l’assetjament esco
lar, com indica la llei.
L’organització Chrysallis de

famílies demenors transsexuals,
l’associació de famílies LGTB i
l’Observatori contra l’Homofò
bia van comparèixer ahir con
juntament per sol∙licitar, sobre
tot, la posada enmarxa d’un pro
tocol comú d’actuació per evitar
l’assetjament escolar, que té di
verses branques. Sobre els me
nors transsexuals, es demana
que a les escoles i instituts se’ls
digui pel nom que han triat. Que
aquest nomsigui el que figuri a la
documentació i a les notes. I, així
mateix, s’assenyala que han de

poder utilitzar els serveis i els
vestidors segons el sexe que sen
ten. És a dir, s’han de respectar
els seus drets com a persones.
Tot això, segons van explicar

les associacions, s’ha d’emmar
car en un pla antiassetjament
ampli i clar. Els professors, o un
professor indicat per a aquesta
funció, han de saber detectar les
situacions d’assetjament contra
els menors LGTB que es donen
sobretot al pati i fora del recinte
escolar. Un assetjament que té
l’agreujant que aquests menors
normalment no l’expliquen a la
família. Als centres hi ha d’haver
un equip de prevenció del bu
llying en totes les seves formes, i
algú a qui els menors puguin
adreçarse de manera individual
i discreta per exposar els seus
problemes. Tot això en un marc
més general on, tal comestableix
la llei, hi hagi una educació real
que abordi la diversitat coma re

flex d’una realitat rica.
Amb l’arribada del nou Go

vern, les famílies de menors
LGTBI i diversos col∙lectius con
sideren que és el moment d’em
pènyer per aconseguir els drets
que no tenen. El president de
Chrysallis, David Tello, va expli
car que, després de la mort de
l’Alan, es va tornar a reunir amb
l’àrea d’Igualtat de Benestar So
cial, a la qual va agrair que hagi
facilitat que els menors tinguin
la targeta sanitària segons el se
xe que senten. La conselleria
també va informar que es reuni
rà amb els fiscals per tractar so
bre el canvi de nom al DNI. A la
reunió va assistir un represen
tant d’Ensenyament que va dir
que estudiarà l’elaboració d’un
protocol, però sense més detall.
El dia 27 s’ha convocat una
concentració reivindicativa a la
plaça Sant Jaume, ja amb nou
inquilí.c

.

L’Alanesvasuïcidarperbullying

“Minuts abans
del crim, se’l veia

tranquil”
]“El vaig veure davant
del taller abans de les
nou, li vaig dir que a una
amiga se li havia espatllat
la rentadora i el Santos
em va dir que la trucaria
més tard... i se’l veia tran
quil”, explica laMontse.
Peròminuts després el
Santos va perpetrar el
crim. Va disparar a qui
fins fa uns dies era la seva
parella i la mare de les
seves filles i després es va
llevar la vida. Nombrosos
veïns es van acostar fins a
l’escena del succés. “A ell
el coneixmolta gent, ha
arreglat la rentadora a
mig poble”, deia una veï
na, encara incrèdula.
Alguns ni sabien que la
parella s’havia separat,
d’altres asseguraven que
alguna vegada s’havien
discutit al carrer.
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El telèfonpera
‘bullying’noestarà
actiuaquestcurs
Educació vol fer un registre estatal
de casos d’assetjament escolar

MADRID Agències

Espanya tindrà un registre de
casos d’assetjament escolar i al
tres problemes de violència a
les aules. És un dels punts del
pla que ahir va aprovar el Con
sell de Ministres en funcions i
en què el Ministeri d’Educació
fa uns quants mesos que treba
lla. S’inclouen 70mesures entre
les quals, a més, figuren l’anun
ciat telèfon d’atenció, un proto
col de convivència, una guia per
als pares i formació per a do
cents i responsables dels cen
tres. El telèfon, però, no es po
sarà en funcionament fins al
mes de juny, quan les classes
lectives ja han acabat.
La vicepresidenta en funci

ons Soraya Sáenz de Santa
maría i el també interí titular
d’Educació, Íñigo Méndez de
Vigo, van destacar que aquest
pla, articulat en vuit eixos que
van des de l’observació fins a la
prevenció, passant per la inves
tigació d’aquest fenomen, vol
“servir de referència a alumnes,

famílies i professors a través del
treball coordinat”.
Méndez de Vigo va avançar

deu de les mesures que recull
l’esborrany, entre les que cons
ta l’elaboració d’una “guia per a
pares” que confeccionarà Edu
cació en col∙laboració amb els
governs autonòmics i l’objectiu

del qual serà “que les famílies
siguin capaces d’identificar si
hi ha signes d’assetjament o
violència escolar en els seus
fills i saber actuar de manera
ràpida per ferhi front”. En
aquest àmbit consta també
l’elaboració d’un “manual de
suport a víctimes de violència
escolar a nivell estatal” que in
clogui formació sobre la creació
“dels protocols de detecció i in
tervenció” i serveixi per conèi
xer “com donar suport” a les
víctimes i treballar amb els as
setjadors. Segons el ministre,
“és molt important” tractar els
assetjadors perquè “moltes ve
gades necessiten ajuda, ja que
no saben el mal que estan cau
sant”. El manual serà elaborat
per un grup de treball de l’Ob
servatori Estatal de la Convi
vència Escolar, entitat que ja
existeix.

En paral∙lel, s’impartirà “for
mació específica als professors
i els equips directius dels cen
tres educatius” i “es desenvolu
paran cursos i seminaris amb
els actors escolars sobre les ac
tuacions educatives d’èxit en
diferents llocs així com les
pràctiques basades en criteris
científics”.
El ministre Méndez de Vigo

va anunciar un servei telefònic,
encara que la seva licitació no
arribaria abans de març, cosa
que n’endarrereix la posada en
marxa fins al pròxim curs. “El
que volem és que hi hagi un te
lèfon gratuït que no deixi rastre
i atès per experts qualificats en
què aquells que se sentin en si
tuació d’assetjament puguin
demanar ajuda”, va comentar el
responsable d’Educació.c

Justícia demanaque
unresguardavali el
carnet antipederàstia
JAVIER RICOU
Lleida

El calvari de les milers de perso
nes que busquen feina en llocs de
treball relacionats amb menors
continua, especialment a Catalu
nya, pel col∙lapse a l’única oficina
que emet en aquesta comunitat
(al carrer Garcilaso de Barcelo
na) el certificat que ara s’exigeix
per llei a aquests treballadors per
demostrar que no tenen antece
dents per delictes sexuals. ElMi
nisteri de Justícia va informar

ahir que el certificat pot obtenir
se a qualsevol òrgan administra
tiu de l’Estat i també a través de
les oficines d’atenció al ciutadà
dels ajuntaments. Però aquesta
opció no sembla convèncer, de
moment, els candidats ja que
l’únic que aconsegueixen quan
van a aquestes oficines és un res
guard que confirma que s’ha de

manat el full d’antecedents. En el
cas dels ajuntaments, l’alcaldes
sa de l’Hospitalet, Núria Marín,
va fer personalment ahir una
sol∙licitud i la resposta va ser que
en un termini de noranta dies re
bria al seu domicili el certificat
de penals. Així que per aconse
guir de forma immediata aquest
document per lliurarlo en el
moment que s’opta al lloc de tre
ball, l’única opció és acudir a
l’oficina del carrer Garcilaso,
desbordada en no haver previst
ningú l’allau de sol∙licituds. Cal
afegir, segons denuncien els
afectats, les dificultats per obte
nir aquest document, via inter
net, a la pàgina habilitada per
Justícia. Des d’aquest ministeri
s’apunta, com a solució transitò
ria, que les empreses contracta
dores donin per bo el resguard
de petició d’antecedents fins que
la situació es normalitzi.
A parer d’alguns sindicats,

com és el cas de FETEUGT,
l’única solució per posar fi “a les
cues tercermundistes” que s’es
tan registrant a l’oficina del car
rer Garcilaso és que la conse
lleria d’Ensenyament ordeni la
“suspensió immediata” de l’exi
gència del certificat per optar a
la borsa d’interins de personal
docent.c

Els sindicats demanen
a Ensenyament que
suspengui l’exigència
del certificat de penals
per a interins

L A D A D A

]Una dona de 73 anys
va ser trobada ahir mor
ta apunyalada a Valèn
cia, suposadament en
mans del seumarit, de
77, que posteriorment
es va suïcidar. El crim es
va produir dijous, al
voltant de les 23.00 ho
res, però els cadàvers no
van ser localitzats fins
ahir al migdia per una
filla dels morts. /Efe

Assassinada per
violènciamasclista
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SUSANA QUADRADO
Barcelona

José R. Ubieto analitza al
llibre Bullying. Una falsa
salida para los adolescen
tes (NED Ediciones) la
complexitat d’un fet tan

dramàtic com l’assetjament esco
lar. Aquest psicoanalista n’apunta
quatre possibles causes: l’eclipsi de
l’autoritatdelpareielmestre, la im
portànciadelamiradai la imatge, la
desorientacióadolescentrespectea
la seva identitat sexual i un senti
ment de desemparament davant el
queelsadultsvolend’ell a lavida.

Elbullyingésunamanifestació
decrueltatentreadolescents. Pe
rò, segons vostè, també és un
símptoma.Dequè?
Deladificultatde ferel trànsitcapa
lajoventut.Hadeferseadultiassu
mirlasevacondiciósexual.Elsado
lescents obliden les seves joguines
infantils per heureseles amb una
nova parella: el seu cos sexualitzat.
Habitar aquest cos els produeix es
tranyesa i els inquieta. La primera
resposta és manipularlo per fer
se’l seu: es vesteixen, es disfressen,
es tatuen, es pentinen, s’agiten
–amb tòxics i sense–, es musculen,
experimentenel sexe, s’aprimen...

Peròaixònotéperquèconver
tirseenunproblema.
No té per què convertirse en un
problema. Depèndel quevapassar

abans, en la infantesa, de la posició
que prenen els seus pares i docents
peracompanyarlos iperdescomp
tat del temps que cada nano neces
sita per concloure el trànsit cap a la
vidaadulta.

Quan apareix la temptació del
bullying?

Quan l’adolescent no veu cap altra
sortida. És una falsa sortida. Mani
pularelcosdel’altrelipermetposar
el seuarecer.

Manipularelcos?
Sí, ambelmenysteniment, la segre
gació, els cops, les injúries...

Vostè vincula l’assetjament
amb la desorientació de l’adoles
cent respecte a la seva identitat
sexual.
Mentre construeix aquesta identi
tat –home, dona i fins i tot un sub
jecte identificat amb cap sexe– pot
sorgir la por de no estar a l’altura, a
noestaral’alturadel’ideal.L’angoi
xa que es genera pot empènyer a
l’assetjament.

A quina edat sorgeix el bu
llying?
Els primers signes apareixen a 5è i
6è de primària: petits cops, mal
noms, marginacions del grup, ges
tosdemenyspreu.Després, a 1r i 2n
d’ESO l’assetjament adquireix un
caràcter més sexualitzat i més dra
màtic. La urgència d’assetjar l’altre
es fa més evident. A partir dels 16,
declina.

Hi ha un perfil psicopatològic
de l’assetjador?

No, però en lamajoria de casos són
nois noies que en algun moment
han patit humiliació o maltracta
ment, sigui per part d’altres com
panysoa la seva família.

Ide l’assetjat?
Tampoc. Lacondiciódevíctima,de
boc expiatori, requereix tres ele

ments:quehihagialgunapertorba
cióenlasevaimatgefísicaoenlase
va manera de ser, una cosa que
s’identifiqui com a raresa encara
que no sigui evident; que l’assetjat
flaquegiimostrilasevadebilitatper
defensarse; i finalmentqueelgrup,

els testimonis, prenguin posició a
favor de l’assetjador o s’abstinguin
dedefensarlo.

Què aconsegueix l’agressor
sotmetent lavíctima?
Reforça el seu narcisisme, moltes
vegades tocat, i compensaaltres es
cenesenlesqualsellnobrillaalsulls
del grup que l’aplaudeix o el tem.
D’altrabandadipositar l’angoixaen
l’assetjat l’alliberaaellde la seva.

Inosentremordiment?
Per a algunes persones transferir
l’angoixa a l’altre és el seumecanis
mepsíquicbàsic.Éselcasdel sadis
meodelmasoquisme.Veure lacara
d’horrordelavíctimaésperaunsà
dicungaudique,amésd’excitarlo,
li estalvia la sevapròpiadivisió sub
jectiva.Ésperaixòquenohihacul
pa perquè ha aconseguit dissociar
aquestesduesposicions.

L’assetjament va in crescendo
si lavíctimanorespon.
Sí. La no resposta confirma la seva
condiciód’assetjati laperpetua.Per
amolts aixòquedacomunritual de
sacrifici sense que puguin entre
veure el final, d’aquí algunes solu
cions dramàtiques com el suïcidi.
La víctima se sent culpable. És im
portantíssimdetectar l’assetjament
commésaviatmillor.

Com, si sempre passa ocult als
ullsdelsadults?
Pares i mestres han d’estar molt
atents als signes de malestar. Des
prés, han de col∙laborar entre ells. I
donar a l’adolescent tota la com
prensió i ajuda.

Perquèels testimoniscallen?
Així eviten que els col∙loquin en el
bàndol dels “desgraciats”. Alguns
dels que callen en públic, en sortir
declasseenvienwatsapsa l’assetjat
donantli ànims.

Hi ha pares que justifiquen el
seufill assetjador.
Lacrueltatnoespotocultaramb“és
cosa de nens”. Per resoldre el con
flicte, cal corresponsabilitzarse’n,
no inhibirse’n. Es poden fer reu
nions amb els pares de l’escola i
l’ajudadeprofessionals.

Està preparat el professorat
davantel bullying?
Els professors han d’obrir els ulls i
nomirar cap a una altra banda. Po
den ajudarse de programes pre
ventius, de millora de la convivèn
cia escolar, de la relació amb altres
mestresiamblesfamílies, irecórrer
a pràctiques col∙laboratives de xar
xaambprofessionalsdelasalutode
la intervenciósocial.

Quina empremta deixa l’asset
jament?
La clínica i la literatura ens diuen
quehihaadultsqueparlend’aques
taexperiència20o30anysméstard
ambla ràbiapresent.Queda fixat.c

MAITE CRUZ

El psicoanalista José RamónUbieto ha comptat amb l’experiència d’un equip professional multidisciplinari per escriure el llibre

“L’assetjador allibera
angoixa en la víctima”

ENTREVISTA

José R. Ubieto, autor de ‘Bullying. Una falsa salida para los adolescentes’

LLEGIU UNA VERSIÓ AMPLIADA
DE L’ENTREVISTA A
www.lavanguardia.com

ALS PARES DE LA VÍCTIMA

“Pares imestres han
d’estarmolt atents
als signes demalestar
dels nanos”

ALS PARES DE L’AGRESSOR

“La crueltat no
es pot ocultar amb
‘és cosa de nens’;
no poden inhibirse”

Una dona és assassinada a Palma pel
seu home amb el cable del telèfon
PALMA Agències

Una dona anglesa de 49 anys,
identificada com L.J., va ser as
sassinada ahir pel seumarit, que
la va escanyar amb el cable del
carregador del telèfon, al muni
cipi mallorquí de Calvià, segons
laGuàrdia Civil, que s’ha fet càr
rec del cas. No hi havia antece
dents ni denúncies prèvies de
maltractaments.
El marit, també anglès, de 50

anys i identificat amb les inicials
W.L., va trucar a les 3.20 al ser
vei d’emergències 112 i va con
fessar que havia matat la seva
dona a la casa seva a la Costa de
la Calma, en una zona costanera
al sud de l’illamallorquina. L’as
sassinat s’ha produït al número
155 del carrer Bella Vista, als
apartaments Siesta.
La policia local de Calvià i una

UVI mòbil del 061 es van perso
nar poc després de la trucada a

l’apartament i l’equip sanitari va
intentar reanimar la dona, que
havia patit una parada cardio
respiratòria, si bé no va poder
evitar que morís. Els professio
nals sanitaris van observar que
la dona tenia significatives mar
ques al coll que revelaven que
havia estat escanyada.
LaGuàrdia Civil, en concret el

grup de criminalística, va dete
nir el marit com a presumpte
autor de l’assassinat de la seva

dona i el va traslladar als ca
labossos de Son Rapinya a Pal
ma. Un cop s’hagi fet l’atestat, el
detingut passarà avui diumenge,
o demà dilluns, a disposició
judicial.
El presumpte assassí residia

des de fa deu anys aMallorca i la
dona vivia entre l’illa i Londres.
El matrimoni té una filla que viu
a Anglaterra.
Es tracta del primer cas de

violència de gènere registrat a
les Balears, i el setè a Espanya,
en el que va d’any.
El Govern balear ha emès un

comunicat en què ha expressat
el seu rebuig “més contundent”
per aquest assassinat i ha anun
ciat que es personarà en la futu

ra causa com a acusació perso
nal. Així mateix ha convocat la
ciutadania dilluns vinent al mig
dia a les portes del Consolat de
la Mar, seu del Govern balear,
per fer un minut de silenci.
La Delegació del Govern in

sisteix en la necessitat que totes
les víctimes de maltractaments,
familiars o amics denunciïn els
agressors, ja que és la principal
mesura per lluitar contra aquest
“xacra social”.
Per la seva banda, la secretària

d’Igualtat del PSOE, Carmen
Montón, acusa el Govern en
funcions d’estar “jugant al tacti
cisme, mentre els assassinats
continuen sense cap reacció per
la seva banda”.c
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E n una investigació
queaclareixcomfun
ciona el cicle global
delcarboni,JesúsAr
rieta i Carlos Duarte

han demostrat, amb Eva Mayol,
quenoespot emmagatzemar car
bonidemanera il∙limitadaa l’oceà
profundcomescreia finsara.Ate
nenLaVanguardia per Skype des
del Centre de Recerca del Mar
Roig, a l’Aràbia Saudita, on estan
treballant actualment.

Quan parlen de l’oceà pro
fund, aquèes refereixen?
C.D. És el que es troba a més de
milmetres deprofunditat. Són ai
güesonnoarribagensde llumion
es pensava que hi havia poca acti
vitat biològica. Ara sabem que no
és així. L’oceàprofundés tangran
que allà hi té lloc el 60% de tot el
metabolisme de l’oceà. A més, té
unabiodiversitat enorme.A la su
perfície,hihamoltesespèciesque
funcionen de maneres semblants
entre elles. A les profunditats, el
funcionament dels éssers vius és
moltmésdivers.

Quèelsvaportaraestudiarel
quepassaallà?
J.A. Precisament que és un eco
sistema molt important i molt
desconegut. Ens cridava l’atenció
la idea que els bacteris de l’oceà
profundnopoguessin aprofitar el
carboniquehihaemmagatzemat.
Aquesta idea estava àmpliament
acceptada. Però no tenia sentit
desdelpuntdevistade l’evolució.
Era molt estrany que, en milions
d’anys, cap microorganisme no
hagués trobat la manera d’aprofi
tar el carboni.

Si la idea no tenia sentit, com
ésqueestavaacceptada?
J.A. Perquè s’havia fet un experi
ment el 1968 en el qual s’havien
obtingut bacteris de l’oceà pro
fund i s’havien intentat cultivar
subministrantlos més carboni.
Però els bacteris no es van multi
plicar.Esvadeduirqueeren inca
paçosd’aprofitar el carboni.

Com van plantejar la investi
gació?
C.D. Simplement vam repetir
l’experiment del 1968 amb una
tecnologiamésavançada.Hovam
fer en el marc de l’expedició Ma
laspina del vaixell oceanogràfic
Hespérides. Durant set mesos,
vam recollir mostres d’entre
1.000 i 4.200metres de profundi

tat a catorze punts de l’Atlàntic i
delPacífic.Vamposarelsbacteris
enaigüesquecontenien finsadeu
vegadesméscarbonidissoltqueel
del seu hàbitat original i vam ob
servarquèpassava.

Iquèvapassar?
C.D. Que en els catorze casos els
bacteris van proliferar quan van
disposar de més carboni dissolt.
Pertant,noéscertqueelsbacteris
de l’oceà profund no siguin capa
ços d’aprofitar el carboni. El que
passa en realitat és que el carboni
està distribuït en més de 7.000
molècules diferents. Cada una
està a una concentració tan bai
xa que als bacteris no els surt a
compte aprofitarles. Però, així
que augmenti la concentració
d’aquestesmolècules, els bacteris
les aprofitaran.
J.A.Aixòsignificaquelacapacitat

de l’oceàd’emmagatzemarcarbo
ni a llarg termini és limitada. Jahi
ha una quantitat enorme de car
boni dissolt a l’aigua. N’hi ha una
quantitat equivalent a tota la bio
massa de tots els éssers vius de la
Terra. I el 72%és a les aigües pro
fundes. No queda marge per acu
mularn’hi gairemés.

Vostès firmen la investigació
aSciencecomainvestigadorsde
l’InstitutMediterranid’Estudis
AvançatsdelCSIC,peròaratre
ballen a l’Aràbia Saudita. Què
elshaportat allà?
J.A. En el meu cas, quan va sortir
l’article de Science, ja no treballa
va al CSIC. M’havia quedat a
l’atur.
C.D. Jo sí que mantinc l’afiliació

amb el CSIC, sóc aquí a Aràbia en
una estada temporal. Les possibi
litats de fer ciència a Espanya
s’han deteriorat greument. Els
fonsqueteníemassignatspera in
vestigació van desaparèixer, ens
van paralitzar tots els crèdits, els
fons compromesos no van arri
bar... La ciència a Espanya és com
el jocde l’oca.

El jocde l’oca?
C.D. Tens la impressió que avan
cesfinsquecausalpou.Oalamort
i tornes a la casella de sortida. En
aquests últims quatre anys hem
retrocedit anivellsde favint anys.

Creuen que la situació millo
raràenaquestapròximalegisla
tura?
C.D. Vaig mirar les propostes de
política científica de tots els par
titsabansde leseleccions.Tots te
nien propostes raonables excepte
el que està governant de manera
interina.c

.

Jesús Arrieta i Carlos Duarte, al Centre d’Investigació delMar Roig, a l’Aràbia Saudita

“L’ecosistemamésgran
delmónés l’oceàprofund”

EL MAR NO ÉS UN ABOCADOR

“La capacitat de l’oceà
d’emmagatzemar
carboni a llarg termini
és limitada”

DECEPCIÓ AMB EL PAÍS

“La ciència a Espanya
és com el joc de l’oca,
creus que avances fins
que caus al pou”

Jesús Arrieta i Carlos Duarte, oceanògrafs

JESÚS ARRIETA
Vitòria, 1969
∙ Investigador del Centre de Re
cercadelMarRoig a laUniversi
tat de Ciència i Tecnologia Rei
Abdul∙lah de l’Aràbia Saudita
des del 2015
∙ Llicenciat en Biologia per la
Universitat del País Basc, va fer
el doctorat a la Universitat de
Groninga (Holanda)
∙ Va treballar del 2008 al 2014
al’InstitutMediterranid’Estudis
Avançats (CSICUIB), a Mallor
ca, amb un contracte Ramón y
Cajal queno li va ser renovat
∙ És especialista en l’ecologia
dels microorganismes marins,
enelsseusefectessobreelcanvi
climàtic i en lespossiblesaplica
cions biotecnològiques

VOTEU ELS NOMINATS AL PREMI
VANGUARDIA DE LA CIÈNCIA A
www.lavanguardia.com/
vanguardiadelaciencia

CARLOS DUARTE
Lisboa,1960
∙Professor d’investigació de
l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats (CSICUIB) a Mallorca
des del 1999 i biòleg del Centre
de Recerca del Mar Roig a la
Universitat de Ciència i Tecnolo
gia Rei Abdul∙lah de l’Aràbia
Saudita
∙ Professor visitant a la Universi
tat d’Austràlia de l’Oest
∙LlicenciatenBiologiaperlaUni
versitat Autònoma de Madrid,
va ferel doctorata laUniversitat
McGill deMontreal (Canadà)
∙Després de tornar del Canadà,
va treballar a l’Institut de Cièn
cies del Mar de Barcelona i a
l’Institut d’Estudis Avançats de
Blanes

D. GILABERT Palma

La diòcesi de Mallorca viu pen
dent des de fa setmanes de la de
cisióquebenaviatpodria adoptar
el Vaticà arran de l’escàndol en el
qual es va veure embolicat el bis
be Xavier Salinas. Membres des
tacats de l’Església mallorquina
han estat cridats a capítol per
prendre una decisió.
El mateix Salines ja ha viatjat

diverses vegades a Roma i Valèn
cia (Mallorca s’inclou en aquesta
província eclesiàstica). Una co
missió valora el futur del bisbe,
que apunta molt lluny de l’illa.

De fet, en cercles eclesiàstics
donen per fet que el relleu podria
ser imminent, més si es té en
compte la situació de paràlisi en
la qual s’ha vist immersa la diòce
si. Una circumstància que no
agrada al clergat local, que fa set
manes que es troba escapçat des
que el desembre passat s’acusés
el bisbe de mantenir una “relació
impròpia” amb una de les seves
secretàries. A partir d’aquell mo
ment, el bisben’ha reduït les apa
ricions i la presa de decisions és
inexistent.
Diversos clergues han estat

convocats per intentar dissenyar

el pla de relleu. Entre ells, l’actual
bisbe d’Eivissa, Vicente Segura
Juan. Aquest prelat és dels més
ben situats per substituir Salinas,
també valencià. Mallorca forma
part de l’arxidiòcesi de València i
des de fa dècades la majoria dels
bisbes han estat oriünds d’aques
ta comunitat.
Mentrestant, la diòcesi mallor

quina la gestiona el provicari ge
neral, un càrrec ara recuperat, ja
que el número dos en la jerarquia
es troba de baixa.
Davant aquest panorama, el

bisbat de Mallorca es va veure
obligat ahir a emetre un comu
nicat. Sobretot, arran de les sus
picàcies que havia creat la seva
absència en la celebració de di
mecresdeCendra.Algunes infor
macions apuntaven que s’hauria
traslladat a viure València men
tre el Vaticà decideix el seu futur.
El bisbat ho desmenteix i asse
gura que el bisbe estava de recés
espiritual.c

Imminent relleu del bisbe
deMallorca per la relació
amb la seva secretària

LUGO Efe

AnaG.N., unadonade40 anys, va
morir divendres a la nit a Bece
rreá (Lugo) a causa del tret d’es
copetadecaçaquelivadisparar la
seva parella, José Manuel C., de
29anys, queva serdetingut coma
autor del crim. Els dos fills me
nors de la víctima, de 16 i 17 anys,
que són fruit d’una relació ante
rior, van presenciar l’assassinat.
Elmenor fins i tot va resultar ferit
lleupel rebot de la bala.
En un primer moment, José

Manuel C. va fugir a una mun
tanya de la zona, però posterior

ment va anar a la policia, arran
que el tinent d’alcalde d’aquesta
localitat de la muntanya de Lugo,
Claudio Vázquez, que s’hi va po
sar en contacte per via telefònica,
el va convèncer. Tot va passar
després que l’agressor confessés
al responsable municipal i a un
dels seusmillors amics el que ha
via fet.
SegonslesxifresoficialsdelGo

vern central, ja són nou els femi
nicidismasclistesqueescompten
desqueva començar l’any, quatre
més que en lesmateixes dates del
2015, desprésd’ungenernegreen
aquestamenadeviolència.c

L’assassinada d’un tret
pel seu home aLugo,
novena víctimadel 2015
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Quan fas un experiment i
el resultat va en contra
detotelques’hapublicat
en els últims 40 anys, el
primer que penses és

que t’has equivocat”, explica Xa
vier Trepat, de l’Institut de Bioen
ginyeria de Catalunya (IBEC).
Però va repetir l’experiment i el
resultat va ser el mateix. Més de
deu vegades el va repetir. Va con
tinuar sense trobarelquehaviaes
perat.Desconcertat, es vaposar en
contacteambMarinoArroyo,de la
UPC. Junts han demostrat que els
40 anys de literatura científica es
tavenequivocats.Elsseusresultats
aclareixen com es trenquen i es
reparen els teixits del cos humà a
nivell microscòpic, i poden ser
útils per alliberar fàrmacs o per
desenvoluparnousmaterials.

Què el va portar a ficarse en
aquesta investigació?
X.T. Al meu equip investiguem
problemes biològics a partir de les
lleis de la física. Havíem desenvo
lupat una tècnica per mesurar les
forces entre cèl∙lules. Juntament
ambLauraCasares, la primera au
tora del nostre estudi, vam voler
aplicarla per comprendre com es
trenquenels teixits.

Quinsteixits?
X.T.Totamenadeteixits tous.Per
exemple,enunpart,arribaunpunt
en què es trenca la placenta. O es
dilata tant la vagina que es pro
dueixen lesions. O al cor, quan ba
tega, poden produirse lesionsmi
croscòpiques. Ho vam estudiar en
un sistema que té una capa de
cèl∙lules sobre una base esponjosa,
igualcompassa enteixitsepitelials
del coshumà.

Iquèvanobservar?
X.T. Tothom donava per fet que
els teixits es trencaven per un ex
césdetensió.Peròalsexperiments
mai no es trencaven en tensarse
sinó després en relaxarse. No
semblava tenir cap sentit. Ens vam
ficarenuntúneldelqualnosabíem
comsortir.

Va pensar a abandonar la in
vestigació?
X.T. Mai! En ciència, quan trobes
una cosa que no entens, és quan
pots haver trobat alguna cosa im
portant. Si la realitat no s’adapta a
les teves idees, has d’adaptar les
teves idees a la realitat. Descobrir
és trobarallòquenoesperes.

Comvasortirdel túnel?

X.T. Em vaig posar en contacte
amb Marino Arroyo perquè sabia
que havia treballat en problemes
de membranes. Pensava que el
nostre també devia ser un proble
ma de membranes. Li vaig dema
nar que vingués al laboratori per
ensenyarli els experiments.

Esconeixien?
X.T. Éscuriósperquèhavíemanat
a la mateixa escola, el Liceu Fran
cès, i jo havia anat a classe amb la
sevagermana.Peròéremdecursos
diferents inoensconeixíem.

Què va dir en veure els expe
riments?
X.T. Que no era un problema de
membrana, va trigar cinc segons a
veureho. Feia mesos que nosal
tres hi donàvem voltes i ell ho va
veurea l’instant.

Comhovaveuretanràpid?
M.A. En aquella època jo havia es

tat estudiant sobre hidrogels, que
són el tipus de material esponjós
sobre el qual s’assentaven les
cèl∙lules. Vaig tenir la intuïció que
en estirar i relaxar el teixit, primer
entraria líquid a l’hidrogel i des
prés sortiria en reduirse l’espai,
igual que quan s’estreny una es
ponja amb aigua. Vaig pensar que
lapressiódellíquidensortirpodria
trencar lesunionsentrecèl∙lules.

Però una intuïció no és una
prova.
X.T. El Marino va fer sis pre
diccionsdelquehauriadepassarsi
elproblemaerade l’esponja inode
la membrana. Totes les predic
cions es van complir, una després
de l’altra.

Perexemple?
X.T. Va dir, si poseu les cèl∙lules
sobre una goma elàstica, que és

igualdetovaperònotéaigua,noes
trencaran.
M.A. Jo només vaig participar en
lapart fàcilde l’estudi.
X.T. ...que va ser la de trobar la
solució!

Pot tenir aplicacions pràcti
ques,aquestdescobriment?
M.A. Dins de l’enginyeria inspi
radaensistemesbiològics,potaju
daradissenyarmaterials ambpro
pietats millors. Per exemple, si es
combinaunmaterial fràgil ambun
hidrogel, es pot obtenir un mate
rialmésresistent.
X.T. També pot obrir la via a pro
vocar trencaments deliberats en
alguns teixits per millorar l’admi
nistració de fàrmacs, perquè un
dels problemes de la farmacologia
és com superar les fronteres bio
lògiques.

Com crearien aquests tren
caments?
X.T. Encara no ho hem estudiat.
Però, per exemple, podríem intro
duir un hidrogel biodegradable
carregat amb algun fàrmac durant
unacirurgia.L’hidrogel alliberaria
el fàrmacdurantunsdies i després
el propi cos repararia els trenca
mentsenel teixit.c

JORDI PLAY

MarinoArroyo (esquerra) iXavierTrepat, enun laboratori de l’InstitutdeBioenginyeriadeCatalunya

“Descobrir és trobar
allò queno esperes”

Marino Arroyo i Xavier Trepat

MARINO ARROYO
Londres, 1973
∙ Professor de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) des del 2004.
∙ Format com a enginyer a la
UPC, es va doctorar a la North
western University d’Evanston
(Illinois, EUA).
∙ Posteriorment va fer una
estada postdoctoral a l’Institut
de Tecnologia de Califòrnia
i va ampliar la formació a
la Universitat de Minnesota
(EUA).
∙ Especialista en estudiar el
comportament mecànic a pe
tita escala dels sistemes biolò
gics i delsmaterials, ha estat fi
nançat pel Consell Europeu de
Recerca.

VOTEUELSNOMINATSDELPREMI
VANGUARDIADE LACIÈNCIAA
www.lavanguardia.com/
vanguardiadelaciencia

XAVIER TREPAT
Barcelona,1976
∙ InvestigadorIcreaal’Institutde
Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC)desdel 2011.
∙Desprésd’obtenirunadoble lli
cenciaturaenFísicaienEnginye
ria electrònica per la Universitat
deBarcelona,esvadoctorara la
facultat deMedicinade laUB.
∙Vatreballardel2004al2008a
l’Escola de Salut Pública de la
Universitat de Harvard (EUA), a
la qual continua vinculat com a
científic visitant.
∙ Ha guanyat el premi Banc Sa
badell d’InvestigacióBiomèdica
en la sevaúltimaedició.
∙ Les seves investigacions estan
finançades pel Consell Europeu
deRecerca.
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“Si larealitatno
s’adaptaa les teves
idees,hasd’adaptar les
teves ideesa larealitat”

C. LÓPEZ Madrid

MiguelLorente, que va ser dele
gat del Govern per a la Violència
deGènere, sempre ho adverteix:
el masclisme està incrustat en
una part de la societat i, quan els
masclistes perceben que la re
pulsa social és més forta i es
mostra més unida, ells encara es
tornen més violents.
Aquesta argumentació podria

explicar d’algunamanera la suc
cessió d’assassinats de dones
que s’estan registrat en les últi
mes setmanes. En tot just qua
ranta dies quehan transcorregut
des que va començar el 2016 han
estat assassinades deu dones,
l’última ahir a València (hi ha un

altre cas en investigació a Màla
ga en què l’exparella està detin
guda). Fins dijous, quan el Mi
nisteri de Sanitat i Serveis Soci
als va fer l’última actualització,
havien estat assassinades nou
dones, i cinc nens havien quedat
orfes de mare, la pitjor xifra des
del 2011. Si es confirmen els al
tres dos casos, la xifra s’elevaria
a 11, el pitjor inici d’any des del
2006. Un panorama completa
ment desolador.
Ahir, una dona de 71 anys va

ser assassinada a ganivetades al
seu domicili de València, un
crim que, segons les primeres
investigacions, s’emmarca dins
d’aquesta xacra. Fonts de la di
recció superior de Policia deVa

lència van informar que almarit,
de 74 anys, el van haver de tras
lladar a un hospital de València,
ja que presentava ferides d’arma
blanca a les mans.
El crim el va descobrir cap a

les 14hores un fill delmatrimoni
que va anar a visitar els pares a
casa seva. El fill es va veure obli

gat a tirar a terra la porta de la
casa, ja que ningú no responia a
les seves trucades. Dins va tro
bar la seva mare morta al llit,
amb signes de violència per ar
ma blanca, i el seu pare ferit en
una habitació contigua.
Per l’estat comes trobava l’ho

me, i davant la possibilitat que
hagués ingerit barbitúrics, va ser
traslladat a un hospital. El pre
sumpte assassí ha estat detingut.
Segons la policia, no hi havia de
núncies prèvies per maltracta
ments ni tampoc cap ordre
d’allunyament.
Ahir també va ser detingut el

marit de la dona estrangera
d’uns 70 anys, trobada morta
amb signes de violència al final
d’una escala, a Fuengirola (Mà
laga), segons van indicar fonts
de la investigació, les quals van
informar que el detingut, de na
cionalitat danesa i de la mateixa
edat, és el marit de la víctima,
encara que la parella feia molt

de temps que estava separada.
És el segon succés tràgic per
a les dones que es produeix a
Fuengirola en l’última setmana.
Una dona es troba ingressada en
coma en un hospital arran de
precipitarse al buit des del seu
domicili, situat en una tercera
planta. La Policia Nacional va
detenir la seva parella per la pre
sumpta implicació en el succés i
el jutjat li ha decretat presó pro
visional. Aquest fet, que sí que
s’investiga com un cas possible
de violència de gènere, va esde
venir diumenge passat, a l’habi
tatge que tots dos compartien a
Fuengirola.

La delegació del Govern per a
la Violència de Gènere ha tancat
les xifres definitives del 2015, in
cloenthi diversos casos en in
vestigació. En total, es compu
ten 59 feminicidis masclistes
durant l’any 2015, la dada més
elevada des del 2011, quan se’n
van perpetrar 61.c

La violènciamasclista causa una
víctimamés, la desena en 44 dies

Tancat el còmput
del 2015, el nombre de
dones assassinades es
va elevar a 59, la pitjor
xifra des del 2011
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sació de 70 milions d’euros en
una reclamació que estudia
l’Audiència Nacional.
La immobiliària es considera

perjudicada per “un anormal
funcionament de l’Administra
ció”. Azata defensa la legalitat
de les actuacions, inclosa la lli

cència d’obres i tots els permisos
de l’Ajuntament deCarboneras i
de la Junta d’Andalusia.
Una vegada finalitzats aquests

tràmits, que poden tardar anys,
entraria la maquinària per en
derrocar El Algarrobico, però

Lademoliciód’ElAlgarrobicos’enreda
en laburocràcia, la justícia i l’alt cost
Demolir l’hotel suposarà diversos anys de tràmits i un mínim de vuit milions

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Deu anys després de sentències
contradictòries i desenes de re
cursos judicials, el Tribunal Su
prem va dictar dijous passat la
mort de l’hotel El Algarrobico,
edificat al parc natural Cap de
GataNíjar sobre sòl no urbanit
zable. El picot truca a la porta de
l’atemptatmés important contra
el medi ambient dels últims
anys, una decisió que ja no és ju
dicial sinó política, encara que
demoment és precipitat aventu
rar quan començarà la demoli
ció, com es farà i quant costarà.
Almenys tres anys i al voltant

de vuitmilions d’euros es neces
sitaran per tornar a la zona l’as
pecte que tenia abans de la cons
trucció de la impressionant mo
la de 411 habitacions i 21 plantes,
amb zones comunes que s’acos
ten fins gairebé a tocar de la vora

del mar. Però això són els càl
culs més conservadors, que
s’han fet sobre superfícies esti
mades. La realitat pot disparar
els costos. El Govern central i la
Junta es reuniran el dia 29 per
analitzar la situació, ja que afec
ta les dues administracions.
La Junta d’Andalusia haurà

de desemborsar 2,3 milions
d’euros a la promotora de l’edifi
ci, Azata del Sol, per exercir el
dret de retracte sobre uns ter
renys que el Suprem confirma
que pertanyen a l’administració
autonòmica. Una vegada pagats
els diners, haurà d’arribar a un
acord amb Azata per comprar
l’edifici, que continua sent pro
pietat de lamercantil, per la qual
cosa les negociacions poden du
rar molt més temps.
“La demolició de l’hotel en té

per estona”, assenyala el porta
veu d’Azata, que recorda que
l’empresa exigeix una compen

quants diners suposarà demolir
l’hotel, una tasca que en principi
costejaria l’Estat, i posterior
ment restaurar la zona, qüestió
de la Junta, segons un protocol
firmat el 2012 per les dues admi
nistracions?
Un informe fet per l’empresa

públicaTragsa calcula el cost to
tal en 7.175.300 euros, encara
que es va elaborar basat en càl
culs i estimacions. La demolició
i gestió de residus s’elevaria a
3,9 milions. La demolició im
plica el trasllat a abocadors de
40.000 metres cúbics de resi
dus, dels 60.000 que es genera
ran. Els altres 20.000 s’utilitza
rien en omplir el pendent de la
muntanya que es va perforar per
aixecar l’hotel. La segona fase, la
restauració de la zona, sumaria
1,4 milions, encara que depen
dria de si se’n restitueix l’aspec
te original o s’aprofita per aixe
car infraestructures de baix im
pacte com senders, serveis i
aparcaments.
Tècnics de la immobiliària

Azata del Sol recorden que
aquestes dades no tenen en
compte que per construir l’hotel
va caldre incrustar 75.000 me
tres cúbics de formigó armat
perquè les terres on s’assenten
són movedisses. “Es necessitarà
un mínim de tres anys de tre
balls i una inversió molt supe
rior als set milions d’euros que
parla l’informe oficial”, assegu
ren els tècnics.
La conselleria de Medi Ambi

ent de la Junta eleva el cost a
8,5 milions d’euros, també sobre
la base que caldrà traslladar
prop de 40.000 metres cúbics
de residus als abocadors. Green
peace proposa un pla que no im
plica la demolició total de l’edifi
ci, sinó el desmantellament se
lectiu de les construccions que
deterioren el medi ambient i el
seu reciclatge.c

Laconstructoraexigeix
unacompensacióde
70milionsd’eurosen
unareclamaciódavant
l’AudiènciaNacional

JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

ElGovern i laJuntaes reuneixeneldia29peranalitzar la situacióqueafecta lesduesadministracions

CIÈNCIAwUnaespèciehumana
vapoderentraraEuropa
travessant l’estretdeGibraltar
fa900.000anys, segonsuna
investigació lideradaperLluís
Gibert,de laUB.L’estudies
basaen ladatacióde fòssils
humans ideprimats trobatsa
Cartagena, i en lacoincidència
temporal ambeines lítiques
d’un jacimentproper i ambuna
baixadadelnivelldelmar
coincidintambunaglaciació.
Aixòsuggereixque ladispersió
humanadesde l’Àfricaesva
poderproduir tambéper
aquestavia inonomésper l’est
de laMediterrània. /Redacció

Novahipòtesi sobre
l’arribadadels
humans aEuropa

Assassinadaper
l‘exparella a l’Aragó
SUCCESSOSwUnadonavaser
trobadamortaahirenunbar
deSaragossaal costatde l’ex
parella, quepresumptament
l’hauriadisparat i s’hauria
suïcidatdesprés.Si esconfirma
quees tractad’unnoucasde
violènciamasclista, s’elevaràa
onzeelnombredevíctimesper
violènciadegènereaquestany.
Ladona,que treballavade
cambreraal local,haviade
nunciat l’exparella, que tenia
unaordred’allunyament, feia
duessetmanes.L’alcaldede
Saragossahadecretatundia
dedoloficial. /Agències

Una criatura de
14mesos, intoxicada
permarihuana
SUCCESSOSwUna criatura de
14mesos està ingressada a la
unitat de cures intensives de
l’hospital General d’Alacant
des de dissabte per intoxica
ció de marihuana. En un
primer moment es va témer
per la vida del nen, que va
arribar inconscient a l’hospi
tal, tot i que ara es troba fora
de perill. La Policia Nacional
ha obert una investigació per
aclarir si algú li va subminis
trar la droga, tot i que no es
descarta la possibilitat que la
criatura la ingerís de manera
accidental. / Agències

PANORAMA

El fiscal demana
l’ingrés a presó
deRaquel Gago
SUCCESSOSwEl fiscalqueporta
l’assassinatdequivaserpresi
dentade laDiputaciódeLleó,
IsabelCarrasco,hasol∙licitat
l’empresonamentde lapolicia
local,RaquelGago,queel jurat
popularvaculpard’assassinat.
L’agentestàen llibertatprovi
sional i el seuadvocatvasol∙lici
taresperarqueelpresidentdel
tribunal redactéselveredicte.
Tot i això, el fiscal enténqueels
15anysdepresóquesol∙licita
peraella sónmolts ique,davant
el riscde fuga, ésmillorque
ingressi commésaviatmillora
lapresó. /MaykaNavarro

Unbossa de pols
sahariana
enfosqueix part
de la Península
Unabossadepols i sorrad’origen
subsaharià empesa per vents del
sud va travessar bona part de la
Península i va enfosquir parcial
ment l’atmosfera diumenge pas
sat i ahir dilluns (com s’observa
en aquesta imatge de satèl∙lit so
bre Portugal i el sud d’Espanya).
L’efecte principal va ser l’apari
ció d’un cel boirós, de colormar
róivermellós,encaraquel’escas
setatdeprecipitacionsva ferque
ambprou feines hi hagués episo
dis de pluja de fang (situació que
acostuma a acompanyar aquesta
menade fenòmens).AntonioCo
nesa, delegatde l’AgènciaEstatal
de Meteorologia a Catalunya, va
indicar que la previsió és que
aquest núvol s’allunyi cap a la
Mediterrània i que avui el cel
apareguinet. /A.Cerrillo

.
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futursestudisespodràcomprovar
així què passa en aquest col∙lectiu
de bacteris amb el temps quan es
continua fumant o prenent begu
des ensucrades.Comaquests can

vis en els bacteris es relacionen
amb més càries, per exemple. I
tambéobre laportaapensar sobre
comrepararelmicrobiomaalterat
i retornarli el seu format estàn
dard. Una altra troballa ha estat

identificar quines són les comuni
tats de bacteris, les que van sem
pre juntes,més freqüents. Una in
formació de gran importància per
estudiar tractaments basats en la
recolonització de personesmalal
tes, perexemple.
El projecte, coordinat per Toni

Gabaldón, responsable del grup
Genòmica Comparativa al CRG, a
més ha servit per poder fer bio
informàtica des de casa, en con
vertirlo en un projecte de ciència
ciutadana en què han participat
adolescents i professors, en total
uns 4.000 persones. Per exemple,
hananalitzat seqüènciesper iden
tificarelsbacteris i leshanrelacio
nat amb hàbits com mossegarse
lesungles.c

A M A L L O R C A

L’assassí té
antecedents
per haver
maltractat

]LaGuàrdiaCivildeMa
llorcavadetenirahirun
jovede22anyscomapre
sumpteautorde l’assassi
natde lasevaparellade19 .
Eldetingut,d’origenco
lombià,esvapersonar
–voluntàriament iacom
panyatd’unadvocat–a la
comandànciade laGuàr
diaCivilde la localitat
d’Artà, alnordestde l’illa.
Allàvaconfessarhaver
matat lasevaparellade
nacionalitatespanyola.
Ràpidamentelsagentses
vantraslladar finsaun
habitatgesituatalmunici
pideSonServera,onvan
trobarelcadàverde la
víctima.Elpresumpte
autor teniaantecedents
perviolènciadegènere.
Segons fontsdelJutjat
d’Instrucciónúmero1de
Manacor,queéselque
s’ha fetcàrrecde la inves
tigació, l’homejahavia
estatcondemnatperun
delictedemaltractaments.
Defet, el2014vasercon
demnata22diesdetre
ballsenbeneficide laco
munitat,prohibiciód’un
anydetinençad’armes,
ordred’allunyamenta
menysde200metres,
prohibiciódecomunicació
perunperíodedevuit
mesos–jaextingit– i al
pagamentd’una indemnit
zacióde210euros”.
Es tractade lasegonamort
perviolènciadegènerea
lesBalearsel2016,després
de laquevapassarelgener
passataCostade laCalma,
delmunicipideCalvià.
Precisamentahir l’Obser
vatoricontra laViolència
deGènerevadivulgarque
Balearsés laprimeraauto
nomiaambméstaxade
víctimesdeviolènciade
gènere, seguidaauna
certadistànciade lesCa
nàries iMúrcia, amb82,4
víctimespercada10.000
donesel2015,enfrontde la
mitjananacionalde52
víctimes. /DavidGilabert

Lesxifresde la violènciamasclista:
353denúncies al dia, 129.000a l’any
Creixen les acusacions, les ordres de protecció i les condemnes amaltractadors

TONI MUÑOZ
Barcelona

La violència masclista a Espa
nya és un problema enquistat i
en són una prova les xifres que
va donar a conèixer ahir l’Ob
servatori contra la Violència
Domèstica i de Gènere, del
Consell General del Poder Ju
dicial (CGPJ), en el seu informe
anual. La conscienciació creix,
les dones denuncien cada vega
da més, les ordres de protecció
es van incrementar i es van dic
tarmés condemnes amaltracta
dors però encara queda un llarg
camíper recórrer perquè les va
riacions respecte als anys ante
riors continuen sent mínimes.
El 2015 hi va havermés dones

que van vèncer la por de denun
ciar les seves parelles i van acu
dir als jutjats de violència sobre
la dona. Es van registrar un to
tal de 129.123 denúncies, la qual
cosa representa un 2%més que
l’any anterior. Dit d’una altra
manera, cada dia es van presen

tar al jutjat 353 denúncies per
violència masclista, mentre que
el 2014 se’n van registrar diària
ment 347.
Les comunitats on es van do

nar més casos denunciats van
ser les Balears amb 82,5 vícti
mes per cada 10.000 habitants,
Canàries amb 71,1 i Múrcia amb
66,3. En canvi, els territoris on
menys es va denunciar i que per
tant van registrar una taxa de
víctimes de violència de gènere
més baixa van ser Galícia, amb
un taxa del 35,4, i Castella i Lleó
i Navarra amb un 36,3.
Per denunciar actes de vio

lència masclista poden interve
nir altres actors als quals es re
clama mantenir els ulls oberts
per evitar aquesta xacra. Així
doncs, qui denuncia? Ambmol
ta diferència, les mateixes vícti
mes. El 68,8% de les denúncies
van ser interposades per les
pròpies dones que van patir el
maltractament, un 15,5%hovan
fer després de la intervenció di
recta de la policia. Però i els fa

miliars? Des de tots els organis
mes que lluiten per prevenir i
combatre la violència masclista
adverteixen que l’ajuda dels fa
miliars i les persones de l’en
torn de les víctimes és clau per

què els casos de maltractament
surtin a la llum. Doncs bé, no
més un 2,4% de les denúncies
les van presentar directament
familiars de les dones maltrac

tades i un 2% les van interposar
els serveis socials.
En aquesta línia, la presi

denta de l’Observatori, Ángeles
Carmona, reclama “una impli
cació més gran dels familiars i
amics a l’hora de denunciar ca
sos de violència masclista com
ja he assenyalat en altres ocasi
ons”. A més, existeix una dada
que mostra l’enorme dificultat
que comporta denunciar la pa
rella.
Del total dedones que vande

cidir fer un pas endavant i pre
sentarse al jutjat, un 12% va
acabar retirant la denúncia. En
dades absolutes són 15.321 do
nes. Unes xifres que no disten
gaire del nombre de víctimes
que van passar pel mateix el
2014, sent 15.721 les dones que
van retirar l’acusació.
Tot i això, en aquest panora

maquemostra unamillora pon
derada de les dades del 2015,
també segueixen la mateixa
tendència de creixement les or
dres de protecció que dicten els
jutges. El 2015 van pujar un 1%
respecte a l’any anterior. Es van
acordar gairebé el 60% de les
que es van sol∙licitar. La conces
sió d’aquestes mesures preven
tives cobra especial importàn
cia si es té en compte que en el
moment de la petició, en el 56%
dels casos la relació de parella
encara es mantenia i en el 46%
ja s’havia extingit.
Capítol a part mereixen els

menors d’edat. Els jutjats van
jutjar l’any passat 162 menors
acusats de violència contra les
dones. A més, també és precís
remarcar que el 2% del total de
dones que van denunciar les se
ves parelles per maltractament
eren menors d’edat.
Amb aquestes xifres, la presi

denta de l’Observatori creu que
les dades són positives. Té clar
que la lluita contra la violència
masclista és una cursa de fons i
creuque “existeix una sensibili
tat superior i més consciencia
ció davant la violència de gène
re. La dona víctima ja no es re
signa al silenci d’altres èpoques
i decideix posar els fets en co
neixement de les institucions
de l’Estat”.c

A.CARRASCO RAGEL / EFE

La presidenta andalusa, SusanaDíaz, ahir a SanRoque (Cadis) en unminut de silenci per una víctima

ENTORN POC PROACTIU

Nomésun2,4%dels
familiarsdelesvíctimes
vanpresentardenúncia
permaltractament

MÉS AGRESSORS INFANTILS

162menors van
ser jutjats el 2015
acusats de violència
contra les dones

ASSAIG DE CIÈNCIA CIUTADANA

ElCRGreuneixmostres
de1.600alumnesd’ESO
perconèixercom
éselmicrobiomasa

TANATORI RONDA DE DALT

Un tanatori
a l’alçada de la ciutat

de Barcelona.

BARCELONA RONDA DE DALT · GRAN VIA L’HOSPITALET · BAGES
BAIX LLOBREGAT · PENEDÈS · GARRAF · EMPORDÀ · RIPOLLÈS

www.altima-sfi.com
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	 Tanmateix,	i	per	a	
aquells	que	tenen	una	
visió	pessimista	sobre	
la	situació	actual	degu-
da	als	darrers	esdeveni-
ments,	és	bo	recordar	
que	les	eleccions	a	Corts	
han	aportat	noves	da-
des	en	clau	catalana.	La	
primera,	aquí	guanyen	
sobradament	les	forces	
que	estan	pel	dret	a	de-
cidir.	La	segona,	aquí	hi	
ha	una	sensibilitat	soci-
al,	de	canvi	de	formes	i	
d’evolució	d’idees	en	la	
política	que	esdevé	un	
altre	motor	de	mobilit-
zació	molt	important.	I	
això	no	és	patrimoni	ex-
clusiu	d’una	determinada	força,	
per	sort	també	és	transversal.	La	
tercera,	l’independentisme	conti-
nua	estant	fort,	malgrat	els	intents	
de	minimitzar	els	resultats	que	es	
van	treure,	tot	i	que	és	cert	que	ha	
reculat	i	que	estratègicament,	en	
la	seva	globalitat,	continua	des-
concertant	els	seus	electors,	sobre-
tot	després	de	la	decisió	presa	per	
la	CUP.
	 El	que	ve	a	partir	d’ara	és	prou	
eloqüent.	Seguim	tenint	un	rep-
te	immens	al	davant.	No	hi	ha	go-
vern	ni	aquí,	ni	allà.	Catalunya	te-
nia	una	oportunitat	d’or	a	partir	
de	la	feblesa	institucional	de	l’Es-
tat	espanyol.	Però,	és	clar,	gestio-
nar-ho	requeria	una	maduresa	po-
lítica	immensa,	de	molts	sacrificis,	
i	alhora	d’una	estratègia	molt	ben	
pensada.	Per	desgràcia,	les	com-
plicitats	que	van	permetre	arri-
bar	primer	al	9-N	i	després	al	27-S,	

Imprescindibles
Renunciar a la transversalitat sociològica significaria la mort definitiva del procés sobiranista 

V
ivim	uns	moments	d’una	
complexitat	 política	
com	mai	havíem	vist	ni	
viscut.	Malgrat	l’atzucac	
que	vivim	a	Catalunya	i	

el	trauma	que	pateix	el	sobiranis-
me	ara	mateix,	no	em	resisteixo	a	
deixar	de	fer	una	anàlisi	de	les	dar-
reres	eleccions	a	Espanya	que	han	
comportat	un	escenari	d’una	ines-
tabilitat	sense	precedents.	La	cul-
tura	política	espanyola	no	és	una	
cultura	basada	en	el	pacte	i	el	con-
sens.	Probablement	es	va	fer	un	es-
forç	important	a	la	Transició	però	
sempre	ha	governat	un	dels	dos	
grans	partits	espanyols,	tot	sovint	
en	solitari,	i	de	vegades	amb	cros-
ses	que	els	permetien	anar	consu-
mint	legislatures	sense	gaires	com-
plicacions.	No	hi	ha	en	cap	cas	cul-
tura	del	pacte,	ni	tampoc	s’ha	
conreat.	No	calia.	

I sI Espanya té	inestabi-
litat,	Catalunya,	ara	mateix,	dues	
tasses.	El	país,	que	tenia	l’oportu-
nitat	de	posar	fil	a	l’agulla	al	procés	
que	el	podia	dur	cap	a	la	indepen-
dència,	de	moment	es	queda	allà	
on	era,	en	la	inestabilitat	institu-
cionalitzada.	La	majoria	indepen-
dentista	de	72	diputats	al	Parla-
ment	no	ha	sigut	capaç	de	trobar	la	
fórmula	per	investir	un	president,	
per	formar	govern	i	per	tirar	enda-
vant	un	ambiciós	full	de	ruta.	

que	eren	de	tota	mena	i	transver-
sals,	han	saltat	pels	aires.	A	partir	
d’ara	caldran	arguments	molt	ben	
travats,	que	convencin	i	que	apor-
tin	dosis	reals	d’il·lusió	de	cara	al	
futur.	Aquests	arguments	existei-
xen,	i	s’han	d’explicar	d’una	ma-
nera	clara,	i	no	tan	sols	en	clau	po-
lítica.	Només	així	s’eixamplarà	a	
dreta	i	esquerra	l’espectre	del	so-
biranisme.	Caldran,	finalment,	
grans	gestos	de	generositat,	la	
qual	cosa,	i	pel	que	s’ha	vist,	és	tan	
poc	habitual	en	la	vella,	com	en	la	
nova	política.
	 És	evident	també	que	malgrat	
la	fortalesa	de	les	opcions	inde-
pendentistes	s’ha	de	fer	una	pro-
funda	reflexió	de	cara	al	futur	per	
part	del	sobiranisme,	tant	del	po-
lític	com	també	del	cívic.	D’entra-
da	cal	saber	on	han	anat	a	parar	els	
vots	que	s’han	perdut	pel	camí	des	
del	27-S	fins	ara.	Una	part	a	l’abs-

ERNEST

Benach

El dilema català

tenció,	per	descomptat,	i	més	per	
cansament	que	no	pas	per	con-
signa.	Una	altra	part,	i	prou	sig-
nificativa,	ha	volgut	creure	que	
l’opció	del	referèndum	encara	és	
una	possibilitat	real	i	ha	volgut	
fer,	un	altre	cop,	un	vot	de	con-
fiança,	l’enèsim,	a	una	idea	que	
a	Catalunya	és	tan	ben	vista	com	
mal	vista	a	Espanya.	El	resultat	
del	20-D,	amanit	amb	la	decisió	
de	la	CUP,	ha	de	fer	tocar	de	peus	
a	terra	el	sobiranisme,	en	la	seva	
globalitat.	Aquest	és	un	dels	rep-
tes	principals	i	més	urgents	dels	
partits	avui,	connectar	amb	la	re-
alitat,	saber	tocar	de	peus	a	terra.

I amb tot aIxò, encara	
una	altra	reflexió.	El	procés	que	se-
gueix	el	país	en	aquests	moments	
és	d’una	transversalitat	sociològi-
ca	mai	vista.	Des	de	treballadors	i	
classes	populars	fins	a	gent	benes-
tant,	amb	un	protagonisme	molt	
important	de	les	classes	mitjanes.	
O	sigui,	el	país	real,	la	gent.	Re-
nunciar	a	aquesta	transversalitat	
seria	la	mort	definitiva	del	pro-
cés.	I	és	que	en	el	fons	el	gran	pro-
tagonista	d’una	de	les	revoluci-
ons	més	importants	del	segle	XXI	
al	món	no	són	els	revolucionaris	
amb	pedigrí,	és,	senzillament,	la	
gent.	I	potser	encara	no	hem	en-
tès	que	per	guanyar-la,	tothom,	
sense	excepcions,	és	imprescindi-
ble.	Toca	canviar	el	tòpic:	¿ningú	
és	imprescindible?	Avui,	per	sen-
tit	comú,	tothom	és	imprescindi-
ble,	encara	que	això,	per	desgrà-
cia,	la	política,	la	nova	i	la	vella,	
ho	contradiu	cada	dia.	H
Expresident del Parlament.

NUALART

E 
ntenc	molt	bé	que	d’al-
guns	dibuixants	es	di-
gui	que	fan	caricatu-
res.	El	diccionari	expli-
ca	que	una	caricatura	

és	la	representació	d’una	perso-
na	en	què	se	n’exagera	alguns	
trets	característics,	especial-
ment	amb	el	propòsit	de	produir	
un	efecte	grotesc.	Res	a	dir,	però	
potser	hi	ha	alguna	cosa	a	afegir:	
la	caricatura	és	un	art,	com	pot	
ser-ho	el	retrat	pictòric	realista.	
També	en	l’àmbit	de	l’escultura	
hi	ha	una	tradició	que	es	basa	en	
els	volums	i	un	corrent	modern	
que	es	basa	en	l’organització	de	
diversos	materials	per	poder	for-
mar	una	estructura.
	 ¿Com	se’n	pot	dir	del	que	fa	en	
Ferreres a	les	pàgines	d’EL	PERIÓ-
DICO?	Jo	crec	que	fa	retrats	admi-
rables	de	personatges	i	situacions	
amb	tanta	identitat	creativa	que	
es	podria	dir	que	fa	ferrerades.	El	
seu	espai	en	aquest	diari	té	un	tí-
tol:	Animus iocandi.	Si	no	m’equivo-
co,	això	vol	dir	«amb	l’ànim	de	ju-
gar»	en	llatí.	I	és	que,	com	es	deia	
abans,	en	Ferreres sap	molt	de	lla-
tí,	expressió	que	vol	dir	que	una	

persona	és	intencionadament	ma-
liciosa.	Té	el	grau	de	malícia	neces-
sària	per	analitzar	els	vicis	de	la	
nostra	societat,	especialment	de	
la	política.
	 Ferreres és	un	mestre	del	re-
trat	de	personatges,	recollint-ne	
els	trets	més	definidors,	no	només	
físics	sinó	d’actitud.	Els	potencia,	
de	manera	que	un	Aznar de	Fer-
reres és	molt	més	Aznar que	el	de	
debò.	Com	a	persona	irònica,	sap	
que	s’ha	d’accentuar	perquè	la	re-
alitat	sigui	comprensible.
	 I	ara	diré	allò	que	no	s’ha	de	
dir:	és	una	bona	persona.	Ha	fet	
servir	com	a	personatges	anò-
nims	dels	seus	dibuixos	dos	pe-
riodistes	companys	de	redacció,	
en	Cadena i	en	Pernau. Desgraci-
adament,	en	Pernau va	morir.	Pe-
rò	en	Ferreres és	un	tros	de	pa	que	
intenta	dissimular	la	seva	emoti-
vitat.	I	de	tant	en	tant	fa	reaparèi-
xer	en	els	seus	dibuixos	al	diari	la	
cara	inconfusible	de	Pernau. Hi	
ha	uns	sentiments	que	són	empa-
lagosos.	En	Ferreres és	un	senti-
ment	púdic.	
	 Per	molts	anys	i	molts	animus.	H

Petit observatori

El caricaturista té 
el grau de malícia 
necessari per analitzar 
els vicis de la societat

per molts anys 
i molts ànims, 
Ferreres

JOSEP MARIA

Espinàs

Dues mirades

arrossegament

forma	de	pacte	precipitat	i,	vés	a	
saber,	de	la	hipotètica	investidura	
del	president	un	dissabte	o	un	diu-
menge?	Francament,	em	penso	
que	no.	La	intervenció	de	Mas	no	
va	ser	la	d’algú	que	creu	en	un	pro-
jecte	compartit	sinó	la	d’una	per-
sona	ressentida	fins	a	uns	extrems	
deplorables.	Aquest	seu	invent	de	
la	«hiperrevolució	de	les	superes-
querres»	és	digne	d’un	gag	estrafo-
lari	però	no	pas	de	qui	es	proposa	
com	a	màxim	dirigent.	Redueix	la	
discussió	política	a	un	joc	de	des-
propòsits.	Si	la	presidència	no	és	
una	«subhasta	de	peix»,	confiar	
encara	en	un	vot	a	favor	in extremis 
és	com	esperar	que	les	gambes	de	
Palamós	es	cotitzin	com	si	fossin	
sardines.	És	millor	tornar	a	sortir	
a	pescar	i	a	veure	com	va	l’arrosse-
gament	del	mes	de	març.	H

¿C
om	es	podria	qua-
lificar	el	nivell	
d’exasperació	 i	
descontrol	a	què	

ha	arribat	la	política	catalana	els	úl-
tims	dies,	aquests	últims	mesos?	
¿Surrealista?	¿Inconcebible?	¿Patè-
tic?	Costa	de	trobar	una	paraula	
que	ho	pugui	resumir.	En	determi-
nades	escenes,	s’ha	assemblat	molt	
a	un	programa	d’humor	després	
que	el	guionista	s’hagués	pres	algu-
na	substància	al·lucinògena.	Quan	
ja	ens	pensàvem	que	després	del	no	
de	la	CUP	anàvem	sense	remei	cap	a	
unes	noves	eleccions,	ara	resulta	
que	encara	som	a	temps	de	solucio-
nar	l’embolic	en	l’últim	minut	de	
l’últim	acte	de	la	comèdia,	allà	on	
tots	els	desenllaços	són	feliços.	¿Val	
la	pena,	de	debò,	confiar	en	aquesta	
intervenció	d’un	deus ex machina	en	

JOSEP MARIA Fonalleras

ral,	en	la	família,	entre	els	amics,	
a	l’escola...
	 Les	morts	tan	sols	són	la	punta	
d’un	iceberg.	La	petita,	definitiva	i	
lacerant	part	visible	d’un	submón	
de	violència	i	humiliació	en	què	
miren	de	sobreviure	milers	de	do-
nes.	Amb	cada	dona	assassinada,	
la	sensació	de	vulnerabilitat	creix.	
També	la	impotència.	Falten	mira-
des	que	les	rescatin	de	la	invisibili-
tat,	lleis	i	accions	que	les	protegei-
xin	i	un	Estat	que	sigui	conscient	
de	la	gravetat	de	la	situació	i	assu-
meixi	l’obligació	de	defensar	les	
dones.	Qualsevol	indici	de	masclis-
me	s’ha	de	combatre,	també	amb	
l’educació	i	la	cultura.	En	la	llavor	
de	la	desigualtat	hi	ha	l’origen.	Si	
desviem	la	mirada,	elles	segueixen	
morint.	De	fet,	dues	dones	més	ja	
han	mort	aquest	2016.	H

V
am	obrir	els	ulls	i	allà	se-
guia,	ocupant	els	titulars	
del	primer	dia	de	l’any,	
afegint	dígits	a	les	esta-

dístiques,	esgarrapant	la	consci-
ència	d’una	societat	on	la	igual-
tat	segueix	morint	a	mans	del	
masclisme.	A	Torrevella,	un	ho-
me	va	matar	la	seva	dona	i	la	filla	
de	tots	dos,	de	tan	sols	9	mesos.	
Veiem	les	fotografies,	les	seves	
cares	somrients,	tan	plens	de	vi-
da,	i	la	notícia	ens	resulta	una	
burla,	un	error.	La	seva	alegria	
aparent	ens	alerta	sobre	la	terri-
ble	naturalesa	d’una	plaga	social	
que,	massa	sovint,	es	camufla	
darrere	d’una	aparença	de	nor-
malitat.	Ens	falten	ulls	per	plan-
tar	cara	a	la	violència	masclista.	
Per	combatre-la	des	de	tots	els	
camps	possibles.	En	l’àmbit	labo-

Falten ulls
EMMA Riverola



len carregar. La sorpresa 
més gran ha sigut com-
provar que els del 15-M 
i els dels 11-S feien de la 
critica de la Transició el 
punt de partida dels seus 
projectes polítics. Com 
si haguessin de matar el 
pare per demostrar que 
una nova política és pos-
sible. Com si a rebuf de 
la Transició no fos possi-
ble pensar un futur dife-
rent per a Espanya i per 
a Catalunya. Al principi 
vaig pensar que la me-
va sorpresa era fruit de 
l’allunyament. No has 
entès –em deien alguns 
amics, al tornar– que 
els canvis polítics tenen 
avui un fonament gene-
racional. Però a poc a poc 
vaig anar deixant de cos-
tat els meus complexos i 
vaig començar a pensar 
que un canvi aixecat so-
bre les cendres de la Tran-
sició no només és injust, 
sinó que és aventurat. 
 Criticar-la sembla que és la nor-
ma de les forces polítiques que bus-
quen trencar el bipartidisme. No 
n’hi ha prou de dir que toca obrir 
una nova (Albert Rivera) o una sego-
na (Pablo Iglesias) transició, una 
cosa no només legítima, sinó tam-
bé òbvia al cap de 40 anys d’inicia-
da la primera. Se l’ha de vilipendi-
ar. Com si tot, la Constitució, l’Es-
tatut, els Pactes de la Moncloa, els 
morts d’Atocha i fins i tot la guer-
ra del Golf hagués sigut fruit de re-
núncies. Imposades pel que abans 
anomenàvem poders fàctics, en el mi-
llor dels casos, o simplement accep-
tades com a actes de traïció a canvi 

En defensa de la Transició
El desassossec actual no té per què esborrar de la nostra memòria els dies d’èpica i de canvi

U
na de les novetats amb 
què he ensopegat al tor-
nar a Catalunya, des-
prés d’un temps llarg de 
viure a l’estranger, ha 

sigut el tracte del qual és objecte la 
Transició. Simplificant, ha sigut una 
sorpresa constatar que la dreta és 
ara qui la defensa, grapejant-la, men-
tre que els que aspiren a un canvi  
no paren de criticar-la. ¡La meva 
Transició! La de la meva generació. 
La dreta l’exhibeix com una garan-
tia enfront del 15-M. O sigui, enfront 
de la sacsejada que ha suposat la ir-
rupció de noves forces polítiques 
desacomplexades, disposades a po-
sar-ho tot de cap per avall, fins i tot la 
Constitució. 

El ParTiT PoPular in-
tenta atrinxerar-se darrere d’una fo-
to fixa, sense adonar-se que la Tran-
sició no va ser mai una foto fixa. Ni 
tan sols la de Manel Armengol. A 
Catalunya, les coses són una mica 
diferents, però al final són iguals. La 
Transició juga el mateix paper en-
front dels 11-S. És una referència per 
a tots aquells que s’oposen a la inde-
pendència. Un dic per intentar fre-
nar el malestar que ha arrelat en la 
societat catalana des que el Tribunal 
Constitucional es va carregar l’Es-
tatut. 
 Si la Transició va ser de tots, tots 
tenen el dret d’arrogar-se les se-
ves virtuts i de creure, o fer creure, 
que els defensors d’una nova políti-
ca, a Catalunya i a Espanya, se la vo-

d’uns escons i unes institucions in-
operants. 
 Com que jo he estat fora uns anys 
potser m’he  perdut, com s’acostu-
ma a dir ara, algunes pantalles. Però 
no s’ho creguin. Des d’Alexandria, 
on vivia, em vaig anar assabentant 
de tot o gairebé tot. Dels estralls de 
l’atur. Del malestar dels joves i no 
tan joves i del cabreig de molts cata-
lans. De la confessió de Pujol i de la 
detenció de Rato. De gairebé tot. Su-
ficient per comprendre que es pre-
tengui obrir una nova etapa en la vi-
da política del país que ja no pot ni 
ha d’estar dominada per la cotilla 
del passat, per memorable que hagi 
sigut. Això ho entén qualsevol. Vull 

dir qualsevol que aposti per un 
canvi. El que no em sembla accep-
table és pensar el futur sobre la ba-
se de denigrar el passat recent. ¿Per 
què? ¿Quina necessitat hi ha d’em-
brutar el que altres vam fer, de la 
millor manera que vam saber o 
vam poder, per justificar un canvi 
de rumb? Cap. Fora que es preten-
gui buscar en el descrèdit del pas-
sat una explicació a les dificultats 
d’avui. A Espanya i a Catalunya. Per 
exemple, per explicar que el PP si-
gui encara el partit més votat, amb 
tot el que ha passat.

Com diu la cançó de Lluís 
Llach, no és això companys, no és 
aixó. No és això col·legues. La Tran-
sició no té tota la culpa dels nostres 
mals. Ho sento però així avança la 
història. Amb moments d’esperan-
ça i altres d’inquietud. I el desas-
sossec no té perquè esborrar de la 
nostra memòria els dies d’èpica i 
de canvi. ¿De què serveix flagel·lar-
se? Dir que la Transició va ser una 
«enganyifa» (Carod-Rovira) o «una 
mentida de família que ocultava 
un passat poc heroic» (Juan Car-
los Monedero). Val més recordar 
Javier Pradera que va escriure que 
la Transició va ser un pacte entre 
desiguals. ¿O no ens en recordem 
de qui hi havia al carrer abans que 
morís Franco i de qui va guanyar 
les eleccions? ¿I del 23-F? ¿I dels 23 
anys de govern de Pujol? És el que 
hi havia. I no crec que fos perquè 
els que havíem lluitat per les lliber-
tats i el progrés ens acoquinéssim 
o venguéssim la nostra ànima al 
diable. Els votants van decidir. Ara 
els toca decidir si volen una segona 
transició. Sense enterrar la prime-
ra, per favor. H
Periodista.

ANDREU

Claret

¿Quina necessitat hi ha 
d’embrutar el que altres vam fer de 
la millor manera que vam poder?

MARÍA TITOS

Un període clau de la història d’Espanya

R
esistir. Tancar els ulls. 
Serrar les dents. Plorar 
per dins. Fingir que no ha 
succeït. Que no està suc-
ceint. Que tampoc n’hi 

ha per tant. I quan tot ha passat, enca-
ra que tot queda, arraconar el dolor 
en l’últim calaix de la memòria. Mi-
rar d’oblidar, en va. Callar. Seguir re-
sistint.
 Francisco, Nadia, Enrique, Mari-
na i tantes altres víctimes d’assetja-
ment escolar, terrorisme masclista 
o abusos sexuals es van afartar de ca-
llar, però no de resistir. Aquesta set-
mana han alçat finalment la veu i la 
mirada per revelar el que durant tant 
de temps van ocultar, gest de valen-
tia que envileix encara més els seus 
depredadors.
 No els mou, principalment, l’àn-

adolescents com prevenir-la. Ni als 
exalumnes dels Maristes de les Corts 
que, després que el EL PERIÓDICO 
desvelés la primera denúncia, estan 
assenyalant el pederasta confés que 
els va robar la innocència. Aquests úl-
tims volen justícia, per descomptat, 
però tots ells trenquen el silenci, prin-
cipalment, perquè els que passin pel 
seu mateix calvari no segueixin el seu 
exemple. Perquè entenguin que ca-
llar és claudicar.
 Perquè és en la penombra de pa-
tis, gimnasos i domicilis on els asset-
jadors descarreguen tota la seva mal-
dat. Costa de creure, com denuncia 
una víctima dels Maristes, que durant 
tants anys la direcció ignorés la seví-
cia del pedòfil. Com inconcebible re-
sultaria que l’assetjament es perpetu-
és a les escoles sense la passivitat còm-

plice dels professors i companys que 
miren cap a una altra banda. I el ma-
teix s’ha de dir dels veïns que senten 
crits i cops al pis del costat però pre-
fereixen no ficar-s’hi.

L’efecte dissuasori

Combatre la violència, tant física, 
psicològica com sexual, és tasca de 
tots. De diaris com aquest, que de-
nuncia a la seva portada una veritat 
incòmoda, però també de tots no-
saltres. Com més suport social tin-
guin les víctimes més fàcil serà que 
denunciïn els seus botxins, i que el 
temor a l’oprobi exerceixi sobre ells 
un efecte dissuasori. No abaixem la 
guàrdia. 

Assetjaments: 
callar és 
claudicar

sia de venjança. Ni als adults que han 
desenterrat els records del bullying 
que van patir al col·legi. Ni a la Mari-
na, de víctima a activista contra la vi-
olència masclista que ara ensenya als 

La clau
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La roda

actitud més 
que color

RAMON

Folch

A
ssistim a un conflicte a 
les altes esferes del par-
tit hegemònic de l’es-
querra espanyola. Una 
colla d’antics dirigents, 

erigits en barons, volen continuar 
remenant les cireres. Vénen a ser 
els señoritos del cortijo. Atesa la seva 
extracció geogràfica, ja és això. Al-
trament, un aspirant a formar Go-
vern de dretes declina la invitació 
del cap d’Estat si no té una còmo-
da majoria, com aquell que refusa 
una oferta de supermercat.
 Res no s’assembla més a un es-
panyol de dretes que un espanyol 
d’esquerres. És una qüestió d’ac-
titud. Les coses comencen a can-
viar i emergeixen noves opcions 
(d’aquí la irritació dels barons) 
però, fins ara, l’altivesa i la into- 
lerància han estat els trets defini-
dors de la manera espanyola d’es-
tar al món i, doncs, de fer políti- 
ca. Negociar era claudicar; escol-
tar, rebaixar-se; canviar davant 
d’arguments convincents, ren-
dir-se.

 Encara és així. Des de l’inici 
mateix de la restauració democrà-
tica, l’arc parlamentari català ha 
acollit mitja dotzena de partits re-
llevants, cinc dels quals han arri-
bat al poder executiu. Això ha estat  
repetidament qualificat de guiri-
gall per l’inalterable bipartidis-
me espanyol, que veia desconcert  
on hi havia diversitat. Ara que, 
amb 30 anys de retard, els tronto-
lla el bipartidisme, no saben com 
posar-s’hi.
 Els esgarrifa pactar. Estan acos-
tumats a les majories inclements. 
Especialment, els esgarrifa que al-
gú sectorialitzi el pretès monoli-
tisme nacional i, doncs, arribi a 
admetre que hi ha fraccions majo-
ritàries on ells veuen minories re-
probables. El color resulta menys 
rellevant que l’actitud. Blaus i ver-
mells comparteixen maneres i, 
ben mirat, ideologia de fons: auto-
ritarisme en lloc d’autoritat. Pac-
tar és indigne, i respectar l’opo-
nent, una feblesa. Així van perdre 
l’imperi: al revés dels britànics o 
francesos, no van arribar a ni un 
sol acord. H

Vermells i blaus 
coincideixen en ideologia 
de fons: autoritarisme 
en lloc d’autoritat



Pederàstia: més testimonis i el mateix silenci

¿F
ins quan la Congregació 
dels Germans Maristes 
mantindrà un clamorós 
silenci sobre els gravís-
sims i continuats casos de 

pederàstia comesos en el passat en almenys 
dos dels seus col·legis de Barcelona? Les víc-
times –i les seves denúncies formals– ja su-
men una trentena, però res sembla immu-
tar els responsables d’una institució que 
hauria de ser la primera interessada a acla-
rir sense reserves els fets. Ha d’admetre que 

es va corrompre profundament l’essència 
mateixa del que ha de ser un centre esco-
lar, que és formar nens i educar-los en el 
respecte i no en l’abús. Ha d’expiar el fari-
seisme d’haver preferit ocultar les sevícies 
abans que afrontar i solucionar el proble-
ma. I ha d’afrontar el cost transitori de la 
vergonya d’haver de demanar perdó abans 
que arrossegar el cost permanent del des-
prestigi per no admetre una veritat que ca-
da dia que passa adquireix proporcions 
més demolidores.

 Esgarrifen els testimonis de les víctimes, 
exalumnes dels maristes que avui ronden la 
quarantena d’anys i que encara recorden vi-
vament els traumes que van patir quan eren 
nens. Les confessions –tres, de moment– de 
pederastes que van exercir de docents po-
den tenir diferents efectes jurídics perso-
nals, però les responsabilitats col·lectives 
–civils i morals– dels maristes són clares. El 
seu mea culpa és necessari per començar a 
eradicar de la nostra societat la iniquitat de 
la pederàstia.

L
a mateixa celebració del Dia Inter-
nacional de la Dona, o el de la Do-
na Treballadora, resulta prou reve-
ladora que el camí a recórrer per 
acabar amb la desigualtat és enca-

ra molt extens, deixant al marge que es dedi-
qui una jornada per recordar les dones que 
van lluitar contra aquesta anomalia social 
al llarg de l’últim segle. Les Nacions Unides 
van instaurar el 1975 aquesta data del 8 de 
març amb l’objectiu d’arribar a aquesta 
igualtat i reconèixer la tasca de les dones 
lluitadores. Han passat 41 anys des d’alesho-
res i la mateixa ONU en el document Trans-
formant el nostre món: l’Agenda 2030 per al desen-
volupament sostenible situa en aquesta data de 
l’any 2030 el repte d’aconseguir la igualtat i 
apoderar totes les dones i nenes. És l’anome-
nat objectiu Planeta 50-50.
 Posar una data és indispensable per mar-
car una agenda en qualsevol àmbit i empè-
nyer a aconseguir un propòsit, però la situa-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

El Dia Internacional de la Dona
ció actual de la dona, i no solament als paï-
sos subdesenvolupats, no convida a 
l’optimisme d’aconseguir en una dècada i 
mitja la plena igualtat, eliminar discrimina-
cions i acabar amb totes les formes de violèn-
cia. En aquest últim cas, per exemple, la vio-
lència sexista va provocar a Espanya 57 vícti-
mes mortals el 2015. Així que qualsevol altra 
dada, llastimosament habitual, sobre un 
tracte cruel, inhumà o degradant –al primer 
o tercer món– fa necessari que es mantingui 
aquesta jornada reivindicativa.

 En els àmbits de representació política i 
en el món laboral, els avanços sí que han si-
gut significatius, però encara són insufici-
ents i, a més, s’han estancat durant la crisi. A 
Espanya, els sous dels homes superen en el 
18,8% els de les dones, segons dades de l’Or-
ganització Internacional del Treball. La dife-
rència d’aquesta bretxa salarial és del 23% al 
món i del 16,2% a la UE. Les dones espanyo-
les pateixen, a més, en major mesura la des-
ocupació i la precarietat, i ocupen llocs de 
treball menys qualificats. De la mateixa for-
ma, els càrrec d’alts directius i els nous tre-
balls de la revolució digital estan copats per 
homes. Per tant, són necessàries iniciatives 
que corregeixin aquests desequilibris. I, 
dins d’un marc general, s’ha d’advocar per 
un canvi de mentalitat –amb especial aten-
ció a les noves generacions a través de l’edu-
cació– com a única via per anar cap a un 
món sense desigualtat entre sexes. Cap a un 
món molt millor.

La crisi ha estancat la
bretxa salarial entre sexes,
i les dones pateixen més la 
desocupació i la precarietat

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

Amb més de 2.400 hectàrees de vi-
nyes repartides entre Espanya, Xile 
i Califòrnia, el celler català va fac-
turar l’any passat 263 milions, el 
9,7% més que el 2014. El 72% del vo-
lum de negoci de la companyia va 
procedir dels mercats internacio-
nals.	 3Pàg. 26

Miguel
Torres
Director de 
Bodegas Torres

Noms propis

EEEE

És l’actual responsable del servei de 
mediació ciutadana del municipi 
del Baix Llobregat, que compleix 20 
anys resolent disputes de caràcter 
familiar o veïnal. La gestió, basada 
en el diàleg entre les parts, és gra-
tuïta i garanteix la confidenciali-
tat.	 3Pàg. 32

David
Vicioso
Regidor del Prat 
de Llobregat 

EEEE

Després de més de 15 anys d’inin-
terromputs èxits i després de can-
vis en la direcció tècnica, l’equip es-
panyol ha tingut un estrepitós fra-
càs al no classificar-se per als Jocs 
de Rio, on només participarà el duo 
Carbonell-Mengual.	 3Pàg. 44

Ana
Montero
Seleccionadora 
de sincro

EEEE

Aquesta setmana publicarà el seu 
cinquè disc, Sistema, on manté el 
seu caràcter underground i el talent 
per compondre melodies pop amb 
lletres que barregen reflexions so-
bre les coses quotidianes explicades 
amb innocència infantil.	 3Pàg. 46

Joan 
Colomo
Cantautor

EEEE

L’excomponent de Ketama resol 
amb mestria les seves interpretaci-
ons a A mi manera, el  programa de 
La Sexta en què un grup de figures 
musicals conviuen una setmana i 
fan versions de les cançons dels seus 
companys.	 3Pàg. 57

Antonio
Carmona
Músic i cantant

EEEE
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fineix i és jutjat de for-
ma diferent en funció 
de l’Estat membre en el 
qual s’hagi perpetrat el 
delicte. És a dir, que les 
possibilitats que l’agres-
sor d’una víctima de vio-
lència de gènere compa-
regui davant la justícia 
depenen del país en què 
visqui. Personalment, és 
el meu desig fer tot allò 
que estigui al meu abast 
per garantir que les víc-
times tinguin el mateix 
accés a la justícia a tota 
la Unió Europea.

En El matEix 
sentit, també he propo-
sat als ministres de Justícia dels 
Vint-i-vuit que la UE subscrigui el 
Conveni del Consell d’Europa so-
bre Prevenció i Lluita contra la Vi-
olència cap a les Dones i la Violèn-
cia Domèstica. Aquest conveni és 
el primer acord a nivell europeu 
centrat en la violència de gènere 
i la violència domèstica. És una ei-
na molt eficaç, perquè tots els paï-
sos que la ratifiquin estaran jurídi-
cament obligats a protegir i a do-
nar suport a les dones que siguin 
víctimes de violència. A més a més, 
han de crear línies telefòniques di-
rectes, centres d’acollida, serveis 
mèdics i serveis d’assessorament 
i assistència jurídica gratuïta. Es-
panya ja va ratificar aquest conve-
ni l’any 2014 i ha creat molts dels 
instruments necessaris per prote-
gir les dones, però ara ha arribat el 
moment de fer un pas més i acon-
seguir que també el ratifiquin la 

Perquè les europees se sentin segures
Les víctimes de la violència de gènere necessiten molt més que simples paraules de suport

D 
esgraciadament, l’as-
setjament sexual és un 
fenomen molt més es-
tès del que tots desitja-
ríem. A Espanya afecta 

una de cada dues dones, amb xifres 
molt similars a la resta d’Europa. A 
més, segons les dades sobre violèn-
cia de gènere de l’Agència dels 
Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea, a Europa una de cada vint 
dones més grans de 15 anys ha pa-
tit una violació, i a Espanya gairebé 
una quarta part (22%) d’aquest ma-
teix grup d’edat ha patit alguna 
forma de violència física o sexual, i 
un terç d’elles, violència psicològi-
ca per part de la seva parella.
 Molts d’aquests casos ni tan sols 
es comuniquen, i són moltes les do-
nes –una de cada quatre, segons les 
estimacions– que pateixen en si-
lenci perquè s’avergonyeixen de 
si mateixes i no volen denunciar-
ho perquè pensen que no servirà 
de res. No obstant, com que no n’hi 
ha prou amb unes simples parau-
les de suport, en la reunió d’aques-
ta setmana dels ministres de Jus-
tícia de la Unió Europea he exigit 
que donem una resposta rotunda 
al problema de les víctimes de la vi-
olència de gènere.
 Evidentment, el Dret Penal varia 
d’un Estat membre a un altre. Això 
significa, per tant, que un acte de 
violència com és una violació es de-

resta d’Estats que integren la Unió 
Europea.
 Per exemple, si una dona rep un 
cop o una pallissa del seu marit, 
la policia tindrà competències per 
fer fora l’home de casa per més que 
sigui el propietari de l’habitatge. 
A més, qualsevol dona que cregui 
que la seva vida està en perill tin-
drà accés a un número d’assistèn-
cia telefònica gratuït, les 24 hores 
del dia i els set dies de la setmana, 
en el qual rebrà assessorament i 
protecció immediats. Així mateix, 
tota víctima d’una violació podrà 
accedir a un centre d’assistència 
en què se li faciliti assessorament, 
assistència mèdica immediata i la 
prestació de serveis de policia cien-
tífica.
 El conveni també se centra en 
la prevenció. Plantar cara als es-
tereotips de gènere i fomentar en 
la societat un canvi de mentalitat 

VERA

Jourová

La UE i les dones

i d’actitud respecte a les nenes i 
a les dones pot salvar vides i pal-
liar el patiment humà. Els paï-
sos que hagin ratificat el conve-
ni hauran d’educar i sensibilitzar 
tota la ciutadania, nens i homes 
inclosos, i formar els professio-
nals que sigui necessari perquè 
puguin treballar amb dones que 
hagin sigut víctimes de violència 
de gènere o corrin el risc de ser-ho 
i col·laborar estretament amb les 
oenagés especialitzades.

HEm DE Posar fi a 
tota una època en què s’ha fet els 
ulls grossos davant l’assetjament 
sexual i la violència de gènere. 
Animo qualsevol dona que hagi 
sigut víctima d’un assetjament 
sexual o de violència de gènere a 
ser valenta i a recórrer a la poli-
cia. Sóc conscient del que suposa 
ser víctima de violència de gène-
re, i per això ho repeteixo una ve-
gada més: no n’hi ha prou de re-
bre unes simples paraules de su-
port. És hora que tota la nostra 
societat reconegui la importàn-
cia d’aquest problema i que la jus-
tícia penal de tots els nostres paï-
sos col·labori perquè les dones se 
sentin segures als nostres carrers, 
al seu domicili o al seu lloc de tre-
ball. L’adhesió de la UE al conve-
ni garantirà una resposta contun-
dent a la violència sexual i oferirà 
a les víctimes els instruments, el 
suport i l’assessorament que ne-
cessiten amb independència del 
lloc de la Unió Europea en què vis-
quin. H
Comissària europea de Justícia
i Igualtat de Gènere.

FRANCINA CORTÉS

F
a pocs dies, en aquesta 
mateixa columna, vaig 
parlar de la pell. Me l’ha-
via travessat una fina 
agulla per poder fer-me 

una anàlisi de sang. Com que feia 
un elogi d’aquesta coberta que te-
nen els nostres cossos, he rebut 
una nota de protesta de la sang, 
gens exaltada –ja se sap que a ve-
gades la sang es posa a bullir, com 
diu una frase feta–. Només em de-
mana que reconegui pública-
ment el seu valor. Sí, senyora 
sang, vostè fa molta feina a favor 
nostre, i a més la fa sense deixar-
se veure, sense cap voluntat de 
protagonisme.
 Només recordaré alguns dels 
seus serveis: és indispensable per 
a la nostra funció respiratòria, 
per conservar la vida dels nostres 
teixits, per regular la temperatu-
ra i les nostres hormones. Un ex-
pert –jo no en sóc– allargaria la 
llista de beneficis que ens propor-
ciona.

 Però la sang té, a més, una llar-
ga llista de valors simbòlics. Diem 
d’algú que és una persona de sang 
freda o de sang calenta. Hi ha qui 
ha suat sang per aconseguir el 
que volia. ¿Era en Serrat qui can-
tava «em sento bullir la sang»?
 També és cert que diem d’algú 
que és un «mala sang» i d’un que 
s’exalta o fa un disbarat, que li ha 
pujat la sang al cap. Els humans 
som sovint uns exagerats i se’ns 
escalfa la sang.
 Quan jo feia el servei militar 
al Montseny, dos companys i jo 
ens vam escapar de la disciplina 
per anar el diumenge a l’església 
de campanya per cantar sangui-
nisque pretiosi... Un tinent em bus-
cava amenaçadorament pregun-
tant on era el sanguinisque. No em 
va trobar, gràcies a la sang freda 
que vaig tenir posant-me una ar-
ma molt feixuga a l’espatlla.
 La sang i la pell, les dues nos-
tres germanes de vida. Potser la 
pell és més amable, més sensual, 
més bonica. Però la sang és gene-
rosa: quan la pell està ferida, la 
sang hi corre per intentar agru-
mollar-se i tapar el forat.
 Potser no ho sabeu, però totes 
dues sou les generoses germanes 
del cos. H

Petit observatori

La seva feina ens és 
molt favorable, i a més 
la desenvolupa sense 
voluntat de protagonisme

la sang també 
demana 
agraïment

JOSEP MARIA

Espinàs

Dues mirades

Dansen

percebre i que no era sinó l’ante-
sala de tot el que s’havia de mar-
cir amb els anys. Les germanes 
que ballen, posseïdes o enamora-
des, o distants, avorrides i diverti-
des, desemparades i febles, i frà-
gils i sense saber fins quan es man-
tindran unides, també els homes 
que les envolten, que busquen un 
camí, un objectiu al qual aferrar-
se, encara que sigui un munt de 
mentides, tots ells, i elles, viuen, 
com va dir Guillem-Jordi Graells, 
«una realitat precària i trencadis-
sa».
       Com nosaltres mateixos. Pen-
dents d’un fil, a mig camí dels som-
nis evanescents i de la consciència 
de la pèrdua que distingim entre 
els fragments de felicitat que avui 
som capaços de reunir. Dansem, i 
els encapsem. Per a la mudança. H

S
ortint de veure Dansa d’a-
gost (fins a l’1 de maig, a la 
Biblioteca de Catalunya), 
una espectadora comen-

tava, amb llàgrimes als ulls: «El que 
m’emociona de veritat és saber que 
tot això ho han fet per mi, aquesta 
nit, i que tot això ho he viscut grà-
cies a ells, ara». S’amaga, en aques-
ta confessió íntima, no només el 
goig de comprovar una vegada més 
com el teatre aconsegueix conver-
tir la immediatesa en un art que va 
més enllà de la fugacitat, sinó tam-
bé l’impacte de les últimes escenes 
del muntatge trist i majestuós de 
La Perla 29. El nen Michael, que re-
memora el que va passar a Bally 
Beg l’agost de 1936, no reté, a la fi, 
cap moment concret. En recorda 
l’atmosfera, això sí, els instants, 
aquella dolçor que encara es podia 

JOSEP MARIA Fonalleras

princeses, d’ogres i lleons. Aquests 
contes que tots guardem per expli-
car-los un dia als nostres fills o als 
nostres néts. Contes que fan mà-
gia, perquè desperten les rialles 
del nen que plora o tanquen les 
parpelles del nen que no vol dor-
mir. I els expliquem xiuxiuejant, 
respirant l’olor, la tendresa que el 
temps, gelós, s’emporta. Contes 
que ens recorden que un dia tam-
bé vam ser fràgils i vam tenir una 
mare i un bressol i un peluix. Con-
tes que sempre acaben bé, perquè 
ningú explica a un nen un conte 
trist.
 Sí, hauríem d’explicar-ne molts, 
de contes. Perquè no et pensis que 
el món és això, un bressol fred que 
ningú vol, una humida i pudent 
caixa de cartró. Perquè, sense saber 
res, ho sàpigues tot. H

E
ns vas mirar des de la por-
tada d’EL PERIÓDICO. En-
cara que tu ni tan sols sa-
bies que t’estaven fotogra-

fiant. De fet, saps ben poques 
coses. Amb prou feines tens un 
any, uns ulls grans emmarcats per 
ulleres, un biberó, un nino de pe-
luix i una caixa de cartró. Potser 
també tens fred, però tampoc saps 
com es diu el fred. Ni la gana. Ni la 
son. Ni la desesperança. No tens ni 
idea de què és Síria ni Europa ni 
Idomeni, aquest campament per a 
refugiats al nord de Grècia on has 
anat a parar. Al costat de la teva 
caixa, una dona molt jove, assegu-
da a la gatzoneta sobre la terra 
bruta, menja una sopa. Potser és la 
teva mare. Potser és la teva germa-
na. Potser t’explica contes a la nit. 
Contes d’alfombres voladores, de 

Bressol de cartró
EMMA Riverola
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Burxar
les ferides

E l dia 4 de gener va passar a
Madrid; el 13, a Vilaseca. Van
ser els primers casos de vio
lència masclista del 2016 a Es

panya i Catalunya, respectivament.
Acaba de començar l’any i ja se n’han
comptabilitzat uns quants. Posar fi a
aquest flagell és un repte important da
vant el qual qualsevol ciutadà s’ha de
sentir concernit. Robert De Niro a la
pel∙lícula Ronin, de John Frankenhei
mer, va recordar el que ja deia un pro
verbi xinès: “O ets part del problema o
ets part de la solució. Si no, formes part
del paisatge”. Es pot aplicar a moltes
qüestions, també a aquesta.
Hi ha una evidència. Passen els anys i

no s’avança en la lluita per evitar o redu
ir els assassinats masclistes malgrat les
lleis aprovades i aplicades, malgrat els
braçalets de canell i ordes d’allunya
ment a possibles agressors,malgrat des
tinarmés diners públics a la causa, mal
grat l’increment de les denúncies ni
malgrat la reiteració anunciada fins a
l’infinit que qualsevol dona que se senti
amenaçada denunciï. Potser ho saben
pocs ciutadans, però la llei espanyola en
aquest tema és la més dura d’Europa...
que vol dir del món. És dramàtic el que
passa aquí, i encara és pitjor en altres
països. Deixant de banda casos de vio
lència extrema institucionalitzada com
a Mèxic, els països amb més violència
masclista a Europa són Suïssa, Finlàn

dia, Noruega, Bèlgica i Àustria, mentre
que entre els de menys violència
d’aquesta mena hi ha Grècia, Irlanda,
Polònia, Espanya i Itàlia, segonsmacro
dades europees. Sembla increïble, però
aquest tipus de violència és més alt en
països on hi ha més paritat de gènere i
menys estructures presumptament
patriarcals. No desapareix entre les ge
neracions joves, quan les pautes de for
mació en aquest camp són diferents de
les dels seus pares i molt més de les que
van rebre els avis. Es dóna, a més amés,
en classes altes, mitjanes i baixes.
Una primera conclusió és que l’enfo

cament aplicat per resoldreho és er
roni. L’acció pública no resol els drames
personals que porten a aquests crims, i
es demostra que la ideologia de gènere
acosta a resultats inversos als que te
òricament es proposa. Cal actuar sobre
la persona perquè en les relacions de
parella s’insisteixi més en l’entrega
a l’altre que en les exigències de dretsde
cadascun. Preparar per al veritable
amor. Falten molts cursos d’orientació
familiar.
No és petit el paper dels mitjans de

comunicació. Una àvia angoixada em
deia fa uns quants dies que calia alertar
la premsa del mal que fa la manera de
donar aquestes informacions. Els seus
fills estan separats i ha estat testimoni
del patiment, tensió i angoixa dels seus
néts quan veuen per televisió els detalls
sobre violència a la família, sigui contra
dones, nens o gent gran. En aquestama
nera de burxar les ferides poques vega
des es tenen en compte els menors.

L’acció pública
no resol els drames
personals que porten
a aquests crims

Daniel Arasa

Ballesteros denuncia
una “persecució” política

TRIBUNALS

VICENÇ LLURBA

L’alcalde arriba als jutjats per declarar com a investigat en el cas Inipro

SARA SANS
Tarragona

L’alcaldedeTarragona,JosepFèlixBa
llesteros (PSC), va declarar ahir durant
més de dues hores davant el jutge que
investiga les irregularitats en la con
tractaciódel’empresaInipro,quehavia
de potenciar l’associacionisme entre
immigrants.Unserveiqueesvaprorro
gar sense convocar el corresponent
concurs durant dos anys, temps durant
el qual l’alcalde va firmar factures (més
de200.000eurosentotal)malgrattenir
fins a set advertències d’il∙legalitat.
“Decrets d’aquest tipus no són inhabi
tuals, i això passa perquè l’administra
ció és lenta enelsprocessosdecontrac
tació i pagament”, va explicar l’alcalde
sortint del jutjat. Ballesteros va afirmar
que se sent “objectiupolític”de laCUP,
quevaportar el cas als jutjats.
“M’han posat a la diana quan saben

que la meva responsabilitat és firmar
aquests decrets; si hi ha algú que no ha
comès cap irregularitat, sóc jo”, va dir
l’alcalde, que va lamentar “que es faci
política des de les instàncies judicials”.
El titular del jutjat número 1 de Tarra
gona investiga Ballesteros i deu perso
nes més –entre les quals l’exgerent de
l’Institut Muncipal de Serveis Socials,
Antonio Muñoz), la regidora de l’àrea
delmoment,VictoriaPelegrín, i l’exres
ponsable d’organització de les Joven
tuts Socialistes, Alejandro Caballero,
contractatperInipro–pelspresumptes
delictes de malversació, tràfic d’influ
ències, prevaricació i alteraciódepreus
de subhastes. La resta d’investigats, al
tres militants socialistes contractats

per Inipro, aniran a declarar durant els
pròximsdies.
Ballesteros va mostrarse tranquil i

confiat a la sortida dels jutjats, després
derespondreatoteslespreguntesqueli
van formular. “He vingut a col∙laborar,
vaig fer el que havia de fer, les factures
s’havien de firmar”, va dir, i va reiterar
que “si els serveis s’han prestat és una
obligació firmar perquè, altrament,
l’Ajuntament podria ser acusat d’en
riquiment indegut”. L’alcalde va insis
tirqueels “tècnics” li vanassegurarque
la feina estava feta, tot i que ha recone
gutquenohavistcapmemòriani infor
me que ho acrediti. Precisament, en la
interlocutòria el jutge qüestiona quina
va ser l’activitat d’Inipro (l’administra

dorde laqual,RicardCampàs, ésunco
negut militant socialista que treballa
principalment per a Ajuntaments soci
alistes), ha sol∙licitat al Consistori “la
feina feta del 2010 al 2012” i també ha
demanat a l’empresa les memòries de
tallades.
Ballesteros tambéva reiterarque “no

tinc competències en matèria de con
tractació”,unaltredelsaspectesquees
tà investigant el jutge, que en el seu es
crit justifica la citacióde l’alcaldecoma
investigat “perquè pugui explicar per
quèvaacordarquees fessinaquestspa
gaments a Inipromalgrat les set adver
tències d’il∙legalitat, sense que hagués
corregit d’algunamanera la situació ir
regularniadoptatcapmesuraperal’es
mena”.En la interlocutòria el jutgedei
xa clares “les sospites sobre la necessi
tat del servei contractat, el
direccionament de l’adjudicació –les
tres empreses que van optar al concurs
erenInipro idues filials– i lapresumpta
contrapartida que des de l’Administra
cióespodriahaverobtingut”.Tot iaixò,
Ballesteros va assegurar ahir que “el

servei era necessari perquè hi ha un in
formedels tècnics quehodiu”. L’advo
catdelaCUP,CarlesPediguero,vaqua
lificar les explicacions de l’alcalde da
vant el jutge d’“inconsistents” i
“genèriques” i va dir que “s’ha tret tota
laresponsabilitatdesobre”,amésdere
iterarqueelcaselvaferpúblicelcomitè
d’empresadel’IMSS,queesvaarribara
discutir al ple de l’Ajuntament i que no
vaser finsa l’estiudel2013quan laCUP
va decidir denunciar. “L’ha citat a de
clarar el jutge, no laCUP”, va afegir.c

L’alcaldedeTarragona
declaraper les irregularitats
enlacontractació i
pagamentsa l’empresa
Iniproiadmetquesesent
“objectiu”delaCUP

El batlle, que va firmar
les facturesmalgrat
diverses advertències
d’il∙legalitat, assegura que
“això no és inhabitual”

“Queda clarament
acreditat que la feina

era necessària”
]Un dels aspectes que analit
za el jutge –més enllà de les
irregularitats en el procés de
contractació i pagaments a
Inipro i si la feina es va arribar
a fer o no– és si era necessària
la contractació d’aquesta em
presa per fomentar l’associaci
onisme entre els immigrants.
Segons la interlocutòria, quan
es va contractar Inipro “l’Ins
titutMunicipal de Serveis
Socials disposava de 120 treba
lladors i una unitat tècnica
especialment dedicada a la
immigració amb capacitat per
fer front a l’objectiu”. Tot i
això, l’alcalde va afirmar ahir
que “ha quedat acreditat cla
rament que la feina era neces
sària perquè ho demana un
informe tècnic” i va afirmar
que l’Ajuntament té més de
400 serveis subcontractats.
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Religió i ciència
Des que Fritjof Capra va publicar

El Tao de la física, un corrent
d’intuïcions que estaven en l’ai
re, o–per ser germànicament fi

losòfic–enelZeitgeist, es vanconcretar en
torn d’un nou misticisme que pretén em
peltar les seves arrels en les teories de la
física més avançada. Així, l’ordre implicat
de Bohm s’equipara amb el substrat onto
lògic metafísic, les estructures dissipatives
de Prigogine es confonen amb el follet
dins de la màquina capaç de crear ordre
a partir de la crisi, i el model hologràfic del
cervell proposat per Karl Pribram s’extra
polaa tot l’univers.
Bé està que la ciència, que en la seva for

ma actual va néixer enfrontada a la religió
–i nonomés a la cristiana, sinó a gairebé to
tes–, comenci a plantejarse un enllaç her
menèuticamblesreligions:totshisortiríem
guanyant;peròabansésnecessaridelimitar
béelscamps,pernocaureenunmisticisme
pop. KenWilber és un autor de cap clarís
sim, altament recomanable als lectors, en
un camp en què alguns escriptors són
d’un confusionismemental dig
ne de millor causa i que cal
contrastar amb autors fo
rans per revelar que la
complexitat no amaga
necessàriament pro
funditat. Wilber ad
verteix del perill de
la similitud super
ficial. El físic diu:
“Partícules, ordre
i camps subatò
mics s’interpene
tren i existeixen
junts”. Una perso
na poc previngu
da, veient que el
místic i el físic han
utilitzat les mateixes
paraules –“s’interpene
tren i existeixen junts” –
per descriure les seves reali
tats, conclouràqueaquesteshan
de ser les mateixes; però no és així,
l’afirmació segons la qual les visions del
mónde la física i elmisticisme són similars
ésunageneralitzacióbasta,basadaenlauti
lització de similaritats accidentals del llen
guatge, com si fossin la prova de relacions
profundes.Amés, la física ielmisticismeno
són dos enfocaments diferents de lamatei
xa realitat, sinó que són enfocaments dife
rentsdedosnivellsderealitatdiferents.
Wilber es remet a la filosofia perenne o

tradicióreligiosadelahumanitatperdiluci
dar quins són els nivells de realitat dife

rents; segons un estudi de totes les tradi
cionsreligioses, larealitatestàestructurada
enunajerarquiadesisnivells:físic,biològic,
mental, subtil, causal i últim. L’estudi del
primer nivell és el campde la física i la quí
mica, el segon el de la biologia, el tercer, de
la psicologia i la filosofia. El nivell subtil és
l’àmbitdelareligiódelssants,ésadir, laque

assoleix la intuïcióvisionària, angèlicaoar
quetípica.Elnivellcausaléseldelssavisque
busquen la dissolució de l’ego i transcendir
elsubjecte i l’experiència.Del’últimnose’n
potparlar,perquèestàmésenllàde la reali

tat inohihaparaulesperaixò.
Cada disciplina en

globa l’an

terior, pe
rònoal revés: així, la
biologia utilitza la física però
la física noutilitza la biologia, els nivells in
feriorsnopodenincloureelssuperiors:ésel
principi fonamental de la filosofia perenne,
allò superior no pot ser explicat per l’infe
rior, ni segregat per ell. Elsmons superiors
estan en interpenetració completa amb els
inferiors, que sónmodelats i sostinguts per
l’activitat d’aquells. El que els divideix és

quecadanivell téunadensitatdeconscièn
ciamésrestringidaicontroladaqueelnivell
inferior a ell. La consciència inferior és in
capaç d’experimentar o connectar amb la
consciència dels nivells superiors; és, fins i
tot, inconscientde lasevaexistènciaencara
queestigui interpenetradaperells.
Veiemel sol gràcies a la llumdel sol, deia

el nostre compatriota sufí Mohidin Ibn
Arabi.Senselaconsciènciaaunnivellésim
possible captar aquest nivell, això és d’una
lògica aclaparadora; la qüestió és si exis
teixen realment altres nivells que els que
captem normalment. Per respondrehi no
hi ha cap altre camí que elevarse a la cons
ciència d’aquests nivells. Si els éssers d’un
món o nivell inferior poden elevar la seva
consciència fins a un o diversos nivells su
periors, llavors aquests nivells se’ls mani
festen amb total realitat –no material, per
descomptat– i espotdirquehanpassataun
món superior, encara que no s’hagin des
plaçatenl’espai.Peraixòesdiual’Evangeli:
“El regne de Déu és dins de vosaltres”, i el
poeta J.R. Jiménez va escriure: “No corris,
queonhasd’anarésa tumateix”.
Però es pot arribar a conscienciar els ni

vellssuperiorsal físic,biològic imental,que
sónelsqueperhavernascuthomestenimja
sense esforç?Wilber diu que cada nivell té

lasevatecnologiad’accésiqueamb
lafísicanoespodràarribarmai
al subtil, al causal i a l’últim,
permésparal∙lelismesque
descobrim entre física
quàntica i misticisme.
El procés passa pel
control de les emoci
ons i desitjos, i per la
pràctica de la medi
tació uns minuts al
dia.Senseunapros
pecció dels estats
interiors, és impos
sible que els nivells
subtil, causal i últim
esmanifestin.
Eldebat entre físics i

místics és el millor que
podia succeir en aquesta

èpocadematerialismeenquè
sembla que només de pa pot viu

rel’home.Silaciènciaacceptaquehi
haaltresnivellspersobred’ella,iques’hiar
riba per mètodes diferents de la lògica
d’Aristòtil, la crítica de Kant i l’empirisme
newtonià,l’homepodràreintegraraspectes
delseuviurequearaestaninconnexos ique
el pertorben profundament, encara que
pretengui oblidarse’n per tots els mitjans
materials al seuabast.c

No plantejaré aquest article
com una censura a un club
esportiuconcret,perquèno
n’hi ha cap que pugui tirar

la primera pedra, si bé és cert que l’Es
panyol hauria de començar a preo
cuparse per alguns capteniments re
cents. Especialment, la lletja, masclis
ta, indesitjableobsessióambladonade
Piqué, la cantant Shakira, culminada
en els insults greus a la seva condició
femenina, llargament proferits, i en la
ignominiosapancartade l’altredia.
“Shakira és de tots”, resava unapan

carta gegant que es va desplegar sense
problemes, i que no va ser motiu de
queixa ni de l’àrbitre ni de la directiva
perica. I aquí hi ha lamagnitud de l’es
càndol, no en l’existència de seguidors
eixelebrats que arriben a la baixesa
d’utilitzar l’insult masclista com a for
mad’adhesióal seuequip.Elproblema
rau en la impunitat, en el fet de mirar
cap a una altra banda, de dir que això
passaen tots els clubs,peròno impedir
quepassienelpropi.Ésadir,elproble
ma rauapracticar el bonismepaterna
lista quan són els de casa els que insul
ten greument les dones. Era allò histò
ric dels pirates i els corsaris, segons si
eren els de fora o els de casa els que
practicavenel saqueig.

Noseré joquiparli debons idolents,
perquè d’exaltats n’hi ha a tots els bar
ris, i segur que els pericos acumulen
tantsmotiusdequeixacomelsdequal
sevol altre club. Tampoc no negaré la
capacitat que té el nostre cervell repti
lià de sobreposarse a qualsevol altre,
quanes tractad’underbi abrandat. Pe
ròambtotaixò,sisplau,prou.Jan’hiha
prou,proudeveritat,prouenmajúscu
les, prou d’aquesta lletra escarlata que
hem suportar les dones per la simple
condició de ser dones, ja sigui en la po
lítica, sigui en l’esport o en qualsevol
altre terreny. És unmasclisme groller,
tan primitiu com l’instint depredador
quel’inspira, idel tot inacceptableenla
vidapúblicad’una societat.
I és per aquesta fatiga secular per la

qual m’alarma tant la impunitat amb
què aquests bàrbars poden propagar
els seusbaixos instints.
Àrbitres, directives, seguidors de

cents –la rotunda i absoluta majoria–,
són vostès els que han de dir prou.
Quina societat deficitària i malalta no
s’escandalitza quan una dona és in
sultada greument pel simple fet de ser
dona?
I ho dic des de la convicció que el

president de l’Espanyol és tot un se
nyor. Però ara no ha estat a l’altura,
comtampocnohohaestat l’àrbitredel
partit.La indiferènciadavantelmalno
és una opció, sinó el seu més estret
col∙laborador. I respecte a les dones,
que patim des de fa tants segles la
dialèctica masclista, és una maldat
afegida.
Collet, faci alguna cosa amb la bruta

obsessióperica ambShakira, perquèal
final qui queda indecent no és una do
naassenyalada,sinóelbàrbarquela in
sulta per serho. És a dir, és una pan
carta ambefectebumerang.
Shakira, senyor Collet, no és de tots,

però tots somShakira.c

Shakira
no és de tots

Pel que fa a la pancarta
contra Shakira, senyor
Collet, Shakira no és de
tots, però tots som Shakira

Les sufragistes saudites
A un segle de distància, les sufra

gistes saudites enarboren com
les britàniques van fer a princi
pis del 1900 la lluita per la lli

bertat i la dignitat de les dones. Va ser dur
i arriscat per a les unes, i ara ho està sent
per a les altres. Haver aconseguit que a
l’Aràbia Saudita, un regne musulmà fona
mentalista, per primera vegada les dones
hagin pogut votar comporta un pas de ge
gant cap a la no discriminació. Ha estat
només a les eleccions locals, i les saudites
continuen sense poder viatjar, treballar
com a assalariades, conduir, anar a la uni
versitat o casarse sense el permís d’un tu
tor masculí. Però és cert que aquest 12 de
desembre no sols van aconseguir ser elec
tores sinó també presentarse com a can

didates, de manera que vint dones van ser
elegides regidores. Sí, en tots els casos
amb el consentiment exprés del marit, el
pare... Però que potser no es pot esperar
que el signe dels seus vots, d’una banda, i
la presència al Consistori, de l’altra, con
duiran a canvis més grans i significatius?
Una excel∙lent pel∙lícula en cartell, Su

fragistes, il∙lustra ambuna cruesa commo
vedora com les pioneres londinenques en
protestar contra l’exclusió de les dones en
el dret de vot vanpatir injúries i presó, van
arriscar la seva felicitat conjugal i algunes
fins i tot vanperdre la vida.Va ser aprinci
pis del segle XX, la Primera Guerra Mun
dial va congelar el procés, i a la fi el 1918 el
vot femení va ser aprovat a la Gran Bre
tanya. Tot i així, Europa no pot presu
mir de continent exemplar, ja que a Suïssa
el sufragi de les dones no va ser admès fins

al 1971. Així doncs, lesmusulmanes saudi
tes només van amb 44 anys de retard res
pecte d’un país occidental i tingut per
avançat.
A les dones de cada lloc del món els ha

tocat i els toca batallar pràcticament soles
per la seva llibertat i la seva dignitat. Aquí
hem pogut votar des del 1931, però patim
encara el flagell de la violència masclista,
amb 64 dones assassinades l’any passat. I
més lleu, però sens dubte intolerable, sen
tim la humiliació de ser jutjades en veu al
ta pel nostre cos, pentinat o indumentària,
dones amb càrrecs públics incloses. Ànim
per a les saudites, encaminades a espol
sarse jous ancestrals, i reconeixement
per part nostra del que falta per fer. Sense
que cap dona, sigui jove o gran, oblidi el
sacrifici de les lluitadores feministes que
van obrir camí.c

Luis Racionero
Pilar Rahola

Eulàlia Solé

E. SOLÉ, sociòloga i escriptora

El debat entre físics
i místics és el millor que
podia succeir en aquesta
època dematerialisme

ÓSCAR ASTROMUJOFF
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