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A. Fitxa d’anàlisi base 
 

1. Núm. id.   2. Diari   3. Data   

4. Pàgina   5. Secció   6. Extensió   

7. Tipus de peça  Notícia / Editorial / Peça de portada 

8. Títol   

9. Subtítol   

10. Avanttítol   

11. Mida de les imatges   

12. Subjectes principals 
de les imatges   

13. Fonts citades   

14. Ítems informatius   

15. Estructura narrativa   

16. Terminologia   

17. Implícits   

18. Principis 
deontològics vulnerats   

19. Demostració de les 
vulneracions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi de la cobertura informativa de la premsa catalana i espanyola 

sobre les detencions d’independentistes del 23 de setembre del 2019 

Annex 

 

 

Roger Font Vilagran 

 

4 
 

B. Fitxes d’anàlisi de les peces publicades a l’ABC, El País, El Punt 

Avui i La Vanguardia 
 

1. Núm. id. 1 2. Diari ABC 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 
16 i 
17 5. Secció España 6. Extensió Una pàgina i mitja  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
Los detenidos de los CDR querían atentar contra el cuartel de 
Canovellas 

9. Subtítol Los nueve arrestados, que ya habían probado los explosivos en una 
cantera, preparaban un ataque al Parlament el día de la notificación de la 
sentencia 
Torra valora la operación como una «represión continua del Estado» y 
JpC y ERC exigen explicaciones a Marlaska 

10. Avanttítol La Fiscalía les imputa terrorismo 

11. Mida de les 
imatges 

1. Gran 
2. Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

1. Caserna de la Guàrdia Civil de Canovelles 
2. Un dels detinguts i dos guàrdies civils, tots amb les cares pixelades 

13. Fonts 
citades 

“Fuentes de la investigación” (reservada) 
Fiscalia 
“Según ha podido saber ABC” (reservada) 
“Otras fuentes consultadas” (reservada) 
Quim Torra 
Junts per Catalunya 
Esquerra Republicana 

14. Ítems 
informatius 

Els detinguts preparaven un atemptat a la caserna de la Guàrdia Civil de 
Canovelles 
Als escorcolls s’ha trobat material explosiu 
Als escorcolls s’ha trobat una arma de 9 mm i munició 
Els detinguts preparaven un atac al Parlament 
Els detinguts havien fet proves amb explosius en una pedrera 
La fiscalia imputa als detinguts terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
Els investigaven de feia un any i mig 
Dos detinguts han estat alliberats 
Els polítics independentistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

En tot moment es presenten els detinguts com a violents i el text fa un 
esforç per aplicar-los el concepte de terrorisme, explicant dos suposats 
atacs que preparaven, el material explosiu i les armes que s’han trobat 
als escorcolls, i converses telefòniques en què parlaven constantment de 
violència. Només se’ls aplica una vegada el presumptament, la resta 
d’accions i delictes que se’ls atribueixen es donen per certs sense 
aportar-ne proves. El relat se sosté en fonts reservades i és molt detallat 
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tot i el secret de sumari. No es qüestiona en cap moment la versió oficial 
de la Fiscalia i la Guàrdia Civil. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detenidos de los CDR, arrestados, miembros del ala más 
radical de los Comités de Defensa de la República (CDR), los llamados 
Equipos de Respuesta Técnica (ERT), detenidos, grupo presuntamente 
terrorista, radicales 

17. Implícits “Así lo aseguran fuentes de la investigación, que, como la Fiscalía, 
consideran que los arrestados formaban parte de una organización 
terrorista, un paso más en la escalada de violencia de los CDR”. 
Se suposa que els CDR són cada vegada més violents. 
 
“La operación sigue en marcha y no se descartan más detenciones en 
los próximos días, así como otras actuaciones contra los elementos más 
violentos del independentismo que quieren tener presencia en la calle 
coincidiendo con el 1-O y, sobre todo, con la sentencia del «procés».” 
En el marc de la vinculació d’independentisme i violència, se suposa que 
l’independentisme té faccions violentes que volen actuar. 
 
“Como cabía esperar, la respuesta a la operación judicial del 
independentismo político, personificado en Quim Torra, presidente de la 
Generalitat, se centró en intentar desprestigiar a la Justicia y la 
Benemérita.” 
Es percep negativament que Torra qüestioni (desprestigiï) la justícia i la 
Guàrdia Civil, cosa que implica que aquests actors són inapel·lables o 
inviolables. 
 
En conjunt, i sobretot gràcies al titular i a la fotografia, que destaquen un 
suposat futur atemptat i una caserna de la Guàrdia Civil, s’al·ludeix 
implícitament al terrorisme basc, molt marcat per aquests dos elements. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 1, 10 

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions 

1. Es vulnera especialment el punt següent: “Els mitjans han d’observar 
sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre 
únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de 
conjectures i rumors com si es tractés de fets” pel que s’ha explicat a 
l’apartat 15, d’Estructura narrativa. 
10. El text atribueix repetidament actes i delictes als detinguts que 
presenta com a reals sense aportar-ne proves i excusant-se en fonts no 
identificades, tal com s’observa al títol i al subtítol de la peça. 

       

       

1. Núm. id. 2 2. Diari ABC 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 17 5. Secció España 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 



Anàlisi de la cobertura informativa de la premsa catalana i espanyola 

sobre les detencions d’independentistes del 23 de setembre del 2019 

Annex 

 

 

Roger Font Vilagran 

 

6 
 

8. Títol 
Los arrestados dieron cobertura a una reunión con un enlace de los 
fugados 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol Colaboración con el Govern 

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

“Fuentes de la investigación” (reservada) 
Fiscalia 
“Fuentes jurídicas” (reservada) 

14. Ítems 
informatius 

Els detinguts haurien fet d'enllaç en una reunió entre un enllaç dels 
exiliats independentistes i un representant del govern de la Generalitat. 

15. Estructura 
narrativa 

El text estableix un vincle entre els detinguts i els polítics 
independentistes exiliats. Aquests últims són tractats com a fugitius i se'ls 
vol vincular amb el terrorisme. La meitat del text parla dels exiliats, dels 
càrrecs que els atribueix la Fiscalia i de l'estat dels seus processos 
d'extradició. El relat se sosté en fonts no identificades i sense proves. 

16. 
Terminologia Detinguts: arrestados del ala más radical de los CDR, detenidos 

17. Implícits "La sentencia [del judici del procés], que escribirá la historia probada de 
lo que sucedió en Cataluña, se conocerá en la primera quincena de 
octubre." 
La sentència és inqüestionable i serà un fidel reflex de la realitat, de la 
història. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 1, 10 

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions 

1. Es vulnera especialment el punt següent: “Els mitjans han d’observar 
sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre 
únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de 
conjectures i rumors com si es tractés de fets” pel que s’ha explicat a 
l’apartat 15, d’Estructura narrativa. 
10. El text atribueix repetidament actes i delictes als detinguts que 
presenta com a reals sense aportar-ne proves i excusant-se en fonts no 
identificades, tal com s’observa al títol de la peça. 

       

       

1. Núm. id. 3 2. Diari ABC 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 4 5. Secció Editoriales 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol Más violencia contra el estado 
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9. Subtítol Los CDR no planificaban reuniones festivas en las calles con cánticos 
reivindicativos. Es mucho más grave. Se les ha intervenido material 
explosivo y planos de lugares en los que atentar 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

Per al diari, les detencions demostren que una part de l'independentisme, 
especialment els CDR, són violents. Se'ls vincula amb Quim Torra a 
través de la descontextualització i manipulació d'unes declaracions 
seves, així es presenta el president com a còmplice i irresponsable. No 
es dubta en cap cas de les proves policials i de la versió oficial a l'hora 
d'atribuir preparacions d'atacs als detinguts. El diari reprova aquestes 
actituds que els atribueix i hi afegeix la frase paternalista "Si esta es la 
réplica institucional que propone el independentismo frente a la sentencia 
del Supremo, flaco favor harán a Cataluña". 

16. 
Terminologia 

Detinguts: CDR, detenidos 
"Golpistas" en referència als acusats del judici del procés. 

17. Implícits "La operación policial y judicial realizada ayer [...] demuestra que la 
violencia nunca ha dejado de estar presente en el ánimo de rebeldía del 
independentismo frente a la autoridad del Estado" 
La violència ha existit sempre en l'independentisme. 
 
"Sin embargo, las pruebas policiales ofrecen poco lugar a la duda" 
Amb les proves policials ja n'hi ha prou per assegurar que els CDR 
preparaven atemptats: no cal jutge ni sentència. 
 
"Y casi lo peor es la respuesta de Torra a las detenciones, volviendo a 
hablar de la «represión del Estado» y de sandeces de similar tenor, en 
vez de censurar que se preparaba una respuesta violenta, quizá 
previsible si él mismo fue el que ordenó «apretar»" 
Torra té part de responsabilitat en la violència dels CDR per haver-los 
animat. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 10 

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions 

El text atribueix repetidament actes i delictes als detinguts que presenta 
com a reals sense aportar-ne proves. 
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1. Núm. id. 4 2. Diari ABC 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol 
TORRA LAMENTA LA «REPRESIÓN» CONTRA EL TERRORISMO 
CATALÁN 

9. Subtítol 1. Los nueve detenidos de los CDR planeaban atentar con explosivos 
contra un cuartel de la Guardia Civil y el Parlament tras la sentencia del 
1-O 
2. Los arrestados protegieron un encuentro secreto del Govern con 
emisarios de los golpistas fugados 
3. JpC y ERC exigen la comparecencia del ministro del Interior por «esta 
operación opaca y criminalizadora contra el independentismo» 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Pàgina completa 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Un agent TEDAX de la Guàrdia Civil, d'esquena, que trasllada una caixa. 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Junts per Catalunya 
Esquerra Republicana 

14. Ítems 
informatius 

Els detinguts preparaven un atemptat a la caserna de la Guàrdia Civil de 
Canovelles 
Els detinguts haurien fet d'enllaç en una reunió entre un enllaç dels 
exiliats independentistes i un representant del govern de la Generalitat 
Els polítics independentistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

El titular principal i la imatge de portada serveixen per presentar el 
concepte de terrorisme, que els subtítols vinculen amb els CDR 
detinguts. No es respecta la presumpció d'innocència ni s'aporten proves 
per sostenir el que s'afirma. S'ofereix la versió dels dos principals partits 
independentistes, com a contrapunt. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detenidos de los CDR, arrestados 
"Golpistas" en referència als acusats del judici del procés. 

17. Implícits S'utilitzen paraules clau que reforcen el marc de "terrorisme", com ara 
"atentar", "exposivos", "encuentro secreto". 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 1, 10 

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions 

1. Es vulnera especialment el punt següent: “Els mitjans han d’observar 
sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre 
únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de 
conjectures i rumors com si es tractés de fets” pel que s’ha explicat a 
l’apartat 15, d’Estructura narrativa. 
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10. El text atribueix repetidament actes i delictes als detinguts que 
presenta com a reals sense aportar-ne proves. 

       

       

1. Núm. id. 5 2. Diari ABC 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 18 5. Secció España 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol De Terra Lliure a los CDR, la violencia del secesionismo catalán 

9. Subtítol La banda terrorista dejó cinco muertos, cuatro fueron militantes suyos 

10. Avanttítol El desafío separatista Detenciones 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

Manifestants contra les detencions dels CDR, amb dos agents dels 
Mossos en primer terme 

13. Fonts 
citades 

Pablo Casado 
Lorena Roldán 
Pedro Sánchez 

14. Ítems 
informatius 

Hi ha hagut manifestacions en protesta per les detencions 
Els polítics unionistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

L'article estableix Terra Lliure (descrit com a "grupo terrorista") com a 
precedent de violència dins de l'independentisme, i en recorda les xifres 
de morts i d'atemptats. També explica que alguns dels seus membres es 
van integrar a partits polítics o altres institucions. S'assegura que tot i la 
dissolució de l'organització, sempre hi ha hagut violència 
independentista, sense concretar res més. En un destacat, es recullen 
reaccions de tres polítics a les detencions, cap d'independentista. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: independentistas radicales, miembros de los CDR detenidos 
"huelga salvaje del 8-N de 2017" 
"autoproclamados Comités de Defensa de la República" 

17. Implícits Es comparen uns detinguts que no s'ha demostrat que hagin comès cap 
delicte amb una organització armada com Terra Lliure, i a la vegada se 
citen els noms de Carles Puigdemont, Artur Mas, i els partits CUP i ERC 
tot vinculant-los amb antics membres de Terra Lliure. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 6 2. Diari El País 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol El juez detiene por terrorismo a nueve miembros de los CDR 

9. Subtítol Los independentistas escondían material para fabricar explosivos y 
planeaban atentar en octubre 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades Fiscalia 

14. Ítems 
informatius 

Els detinguts preparaven un atemptat 
Als escorcolls s’ha trobat material explosiu 
Els detinguts havien fet proves amb explosius en una pedrera 
La fiscalia imputa als detinguts terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 

15. Estructura 
narrativa 

Se sintetitzen els delictes atribuïts als detinguts, els plans que tenien i 
alguns detalls de l'operació policial. La informació apareix atribuïda i es 
respecta la presumpció d'innocència a l'interior del text, però no al 
subtítol. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: miembros de los Equipos de Respuesta Técnica, el ala más 
violenta de los CDR, arrestados, detenidos 

17. Implícits No es qüestiona cap fet i es dóna validesa a la versió oficial. La redacció 
del títol i del subtítol presenta els fets com a reals, tot i la manca de 
proves. D'altra banda, el conjunt dels CDR són presentats com 
"colectivos de independentistas catalanes radicales". 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 7 2. Diari El País 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 
14 i 
15 5. Secció España 6. Extensió Una pàgina i mitja  
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7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
El fiscal acusa a nueve miembros de los CDR de crear un grupo 
terrorista 

9. Subtítol Los independentistas detenidos tenían planes “avanzados” para atentar 
en fechas próximas 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Un dels detinguts escortat per dos agents de la Guàrdia Civil 

13. Fonts 
citades 

Fiscalia 
"según la investigación" (reservada) 
"según fuentes próximas al caso" (reservada) 
Guàrdia Civil 
"fuentes judiciales" (reservada) 
"fuentes cercanas a la operación" (reservada) 
Tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo 

14. Ítems 
informatius 

Als escorcolls s’ha trobat material que es podria fer servir per fabricar 
explosius 
Els detinguts havien fet proves amb explosius en una pedrera 
La fiscalia imputa als detinguts terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
Hi ha hagut protestes davant del domicili d'un detingut  
Dos detinguts han estat alliberats 

15. Estructura 
narrativa 

El text fa d'altaveu de la Fiscalia i de la Guàrdia Civil. El gruix de la 
informació prové d'una nota que la Fiscalia ha enviat als mitjans. Es 
reserva un destacat per sintetitzar-ne el contingut, cosa que li dóna més 
pes. Aquestes versions no es qüestionen ni verifiquen. Tot i que es fan 
servir algunes fonts no identificades, els fets que s'atribueixen als 
detinguts van precedits de "presumptament" o "suposadament" (excepte 
al subtítol), tot respectant la presumpció d'innocència. S'estableix com a 
precedent del cas les detencions de Tamara Carrasco i Adrià Carrasco 
del 2018. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detenidos, sospechosos, investigados 
CDR: colectivos de independentistas radicales 

17. Implícits El diari té molta cura de no afirmar res directament, gràcies a l'ús del 
'presumptament' i similars. El fet de destacar la versió de la Fiscalia i de 
no contraposar-la amb cap altra ni provar de verificar el que s'hi diu fa 
que es doni per bona i per certa. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 8 2. Diari El País 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 14 5. Secció España 6. Extensió 1/4 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Los partidos soberanistas salen en tromba contra la operación 

9. Subtítol Junts y ERC creen que se busca “criminalizar” al separatismo 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Roger Torrent 
CDR 
Laura Borràs (JxCAT) 
Marta Vilalta (ERC) 
Gabriel Rufián (ERC) 
CUP 
CGT 
Jaume Asens (En Comú Podem) 
Lorena Roldán (Cs) 
Pablo Casado (PP) 
Salvador Illa (PSC) 

14. Ítems 
informatius 

Els polítics independentistes responen a les detencions 
Els polítics unionistes responen a les detencions 
Hi ha hagut manifestacions en protesta per les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

Es recullen declaracions de reacció a les detencions principalment dels 
partits independentistes. Es dedica menys espai a les valoracions dels 
unionistes. En una frase es comenta que hi ha hagut manifestacions de 
protesta en diverses ciutats. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: independentistas catalanes miembros de los Comités de 
Defensa de la República, detenidos 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 9 2. Diari El País 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 15 5. Secció España 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol De las puertas de Lledoners a las de la Audiencia Nacional 

9. Subtítol Dos de los detenidos son investigados por desórdenes en el traslado de 
los políticos presos por el ‘procés’ a Madrid 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

David B. 
Eduard G. 
Pare de Jordi Ros 
Fonts de l'entorn dels detinguts 

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

Es posa nom a tres dels detinguts, presentats com a activistes per la 
independència. De dos s'explica que estan imputats per desordres en el 
trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid. Del tercer es 
dóna veu al seu pare, que valora la detenció. En conjunt, es presenta la 
versió dels detinguts. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detenidos, presuntos integrantes de los Comités de Defensa 
de la República 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 10 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol Operació sentència 
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9. Subtítol RÀTZIA · Gran operació de la Guàrdia Civil contra els CDR en vigílies de 
l’aniversari de l’1-O i de la sentència del Tribunal Suprem 
ACUSACIONS · Admeten que cal analitzar les proves recollides, però ja 
els acusen de rebel·lió, terrorisme i tinença d’explosius 
BALANÇ · Dels nou detinguts, al Vallès i a Osona, dos van quedar en 
llibertat i la resta van ser traslladats a Madrid 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius 

La fiscalia imputa als detinguts terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
Dos detinguts han estat alliberats 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia 

Detinguts: detinguts 
Operació policial: ràtzia 

17. Implícits Del títol "Operació sentència" se'n desprèn una relació entre l'operació 
policial i la futura publicació de la sentència del judici del procés. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 11 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol Mobilitzacions arreu del país 

9. Subtítol Sabadell capitalitza una protesta que s’estén a desenes de municipis 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

Multitud en una manifestació. S'hi llegeix un cartell amb la inscripció 
"Com més repressió més ganes d'independència" 
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13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 12 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol Torra: “De nou volen construir un relat de violència” 

9. Subtítol ERC i JxCat demanen la compareixença del ministre Marlaska perquè 
expliqui l’operació 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
JxCAT 
ERC 

14. Ítems 
informatius Els polítics independentistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
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18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 13 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 3 5. Secció Punt de Vista 6. Extensió Una columna  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol Nova operació policial a Catalunya 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

El text posa en dubte l'operació policial i té en compte com a precedents 
les detencions de Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, a qui diu que van 
"atropellar" amb les acusacions de terrorisme. L'entén com una 
estratègia que vol relacionar l'independentisme amb la violència i el 
terrorisme perquè l'Estat pugui reprimir-lo, davant de la dificultat de 
combatre'l en democràcia. També es diu que l'operació és un preludi a la 
sentència del judici del procés. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detinguts 
Operació policial: operació policial 

17. Implícits "Tant el context de repressió policial i judicial, com els precedents de 
Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, als qui es va atropellar amb 
acusacions de terrorisme, rebel·lió i sedició abans de deixar-ho en una 
acusació per desordres públics, obliguen a ser molt escèptics amb 
aquesta nova operació que implica l’Audiencia Nacional i el Ministeri de 
l’Interior" 
El diari no dóna credibilitat a l'operació policial 
 
"La resposta a aquesta dificultat ha estat l’estratègia persistent –i gens 
innocent– de criminalitzar el moviment independentista català 
relacionant-lo amb la violència i el terrorisme, de manera que l’Estat 
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tingui coartada per reprimir i liquidar l’amenaça a l’‘statu quo’ amb la 
policia i el sistema judicial" 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 14 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 6 i 7 5. Secció Nacional 6. Extensió Una pàgina i mitja  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Operació contra els CDR 

9. Subtítol FET Detenen nou persones, dues de les quals ja estan en llibertat amb 
càrrecs, acusades de terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
MÉS L’Audiencia Nacional diu que estaven a punt d’atemptar 
CRÍTICA Acusen l’Estat de criminalitzar l’independentisme 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

Mitja dotzena d'agents de la Guàrdia Civil traginen material confiscat als 
escorcolls 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Fiscalia 
Fonts jurídiques en declaracions a Efe (reservada) 
Marta Vilalta 
Laura Borràs 
Maria Sirvent 
CDR 
Inés Arrimadas 
Lorena Roldán 
Miquel Iceta 
Teresa Cunillera 
Jaume Asens 
Oriol Casals, amic d'un detingut 
Dos manifestants 

14. Ítems 
informatius 

Dos detinguts han estat alliberats 
La fiscalia imputa als detinguts terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
Als escorcolls s’han trobat precursors per a la confecció d'explosius 
Els detinguts havien fet proves amb explosius 
Els polítics independentistes responen a les detencions 
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Els polítics unionistes responen a les detencions 
Hi ha hagut manifestacions en protesta per les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

Al primer paràgraf, un cop enunciats els fets principals, es contraposen 
amb les declaracions de Quim Torra en què diu que es vol construir un 
relat de violència. A continuació s'expliquen les acusacions i el balanç 
dels escorcolls segons la versió de la fiscalia. L'operació policial se situa 
en el temps i en l'espai, i es reprodueixen les justificacions de la fiscalia. 
Els fets es relacionen amb la detenció de Tamara Carrasco el 2018, i es 
recorda breument aquest cas. Per acabar es fa un recull de reaccions de 
polítics independentistes i unionistes. S'adjunta una crònica dels 
escorcolls al domicili de Xavi Duch, a Sabadell, amb opinions dels veïns, 
incrèduls, i una acció de protesta irònica. 

16. 
Terminologia Detinguts: detinguts 

17. Implícits No es presenta la versió de la fiscalia com a certa: la informació sempre 
és atribuïda o bé es fa servir el 'presumptament'. Es posen en dubte les 
acusacions mitjançant dos elements: la comparació amb el cas de 
Tamara Carrasco i la crònica de la protesta a Sabadell amb opinions dels 
veïns, titulada amb una cita que menysprea l'operació: "Nosaltres també 
tenim Fairy a casa". 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 15 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 7 5. Secció Nacional 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Tamara Carrasco: “He reviscut la meva detenció” 

9. Subtítol L’activista dels CDR confinada a Viladecans durant 13 mesos dona 
suport a les preses i exiliades i als detinguts 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Tamara Carrasco llegeix un manifest 

13. Fonts 
citades Tamara Carrasco 
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14. Ítems 
informatius Tamara Carrasco participa en un acte de l'ANC 

15. Estructura 
narrativa 

Es reprodueixen les declaracions de preocupació pels detinguts i 
denúncia dels fets de Tamara Carrasco, i es repassa cronològicament el 
seu cas, les proves que tenien contra ella i la mesura cautelar del 
confinament a Viladecans. També se cita el cas d'Adrià Carrasco. 

16. 
Terminologia  

17. Implícits S'estableixen els casos de Tamara Carrasco i d'Adrià Carrasco com a 
precedent de les detencions dels CDR. Se'n compara la manca de 
proves concloents. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 16 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 8 5. Secció  6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Els precedents del 92 

9. Subtítol GARZÓN · L’operació contra l’independentisme es remunta a abans dels 
Jocs amb 18 detinguts acusats de pertànyer a banda armada 
DIXAN · El material explosiu de l’operació va resultar ser pots de 
detergent 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Detinguts del 92 en la presentació d'un documental el 2012 

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

Es relacionen les detencions dels CDR amb dos precedents: l'operació 
Garzón del 1992 i l'operació Dixan del 2003. 

16. 
Terminologia  
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17. Implícits S'entén l'operació contra els CDR com una actuació contra 
l'independentisme i com una farsa en comparar-la amb l'operació Garzón 
contra Terra Lliure. Es relacionen les substàncies susceptibles de ser 
utilitzades per fabricar explosius dels escorcolls als CDR amb el 
detergent trobat a presumptes gihadistes el 2003 en l'operació Dixan. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 17 2. Diari El Punt Avui 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 10 5. Secció Nacional 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Concentracions de protesta a diverses ciutats del país 

9. Subtítol Milers de persones es manifesten a Sabadell i a d’altres pobles de 
Catalunya en senyal de repulsa per l’acció contra els CDR 
Criden que és “una clau de volta per construir una nova sobirania” 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Gentada en tres manifestacions: Sabadell, Reus i Girona 

13. Fonts 
citades 

Manifestant 
Pep Cruanyes 
CDR 

14. Ítems 
informatius Hi ha hagut manifestacions en protesta per les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

S'explica la convocatòria de diverses manifestacions arreu de Catalunya. 
Es destaca la de Sabadell, d'on són quatre dels detinguts. 

16. 
Terminologia 

Operació policial: acció contra els CDR, ofensiva policial 
Detinguts: detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de  
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les 
vulneracions 

       

       

1. Núm. id. 18 2. Diari La Vanguardia 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol La Fiscalia acusa nou independentistes de preparar atemptats 

9. Subtítol La Guàrdia Civil es basa en escoltes telefòniques i seguiments, mentre 
que el sobiranisme denuncia un intent de criminalització 

10. Avanttítol El conflicte català 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

Un dels detinguts escortat per dos agents de la Guàrdia Civil, tots amb la 
cara pixelada. 

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius 

Els detinguts preparaven un atemptat  
Els polítics independentistes responen a les detencions 
Dos detinguts han estat alliberats 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 19 2. Diari La Vanguardia 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 15 5. Secció Política 6. Extensió Una pàgina i 1/3  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 1. La Guàrdia Civil va escoltar i gravar un any i mig els radicals detinguts 
2. Els investigadors troben material per fabricar substàncies incendiàries 
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9. Subtítol La Fiscalia acusa els nou independentistes de terrorisme i tinença 
d’explosius 

10. Avanttítol El conflicte català 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Un dels detinguts, escortat per quatre agents de la Guàrdia Civil 

13. Fonts 
citades 

Fiscalia 
"Fonts oficials al corrent de la investigació" (reservada) 
Guàrdia Civil 
Advocats dels detinguts 

14. Ítems 
informatius 

Els investigaven de feia un any i mig 
Dos detinguts han estat alliberats 
La fiscalia imputa als detinguts terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius 
Als escorcolls s’han trobat precursors per a la confecció d'explosius 

15. Estructura 
narrativa 

Es destaca el seguiment que la Guàrdia Civil ha fet als detinguts durant 
un any i mig. Part dels fets que s'atribueixen als detinguts provenen d'una 
font no identificada. S'expliquen els precursors per a explosius trobats i 
en algun cas se'n detallen les propietats. Es destaca un domicili 
escorcollat per sobre dels altres, per la presència de dues nenes petites. 

16. 
Terminologia Detinguts: radicals, detinguts, arrestats 

17. Implícits El relat se sosté en la versió de la Fiscalia i la Guàrdia Civil, i tota la 
informació està atribuïda i respecta la presumpció d'innocència. Es posa 
èmfasi en la investigació prèvia, d'un any i mig de durada, de la Guàrdia 
Civil, i en els precursors d'explosius trobats als escorcolls. Hi ha elements 
contradictoris que resten credibilitat al relat: un titular secundari destaca: 
"Els investigadors troben material per fabricar substàncies incendiàries", 
propi del marc de "terrorisme", però llavors al cos s'afirma que "són 
materials que s’adquireixen sense cap tipus de control al carrer". En la 
mateixa línia va l'última frase, en boca dels advocats: "un dels locals 
registrats és un espai que s’utilitza per guardar material pirotècnic de 
correfocs de la festa major". Aquestes contradiccions són elements que 
desmenteixen la versió oficial, però el diari els presenta com una segona 
versió dels fets, en lloc d'utilitzar-los per qüestionar la Fiscalia i la 
Guàrdia Civil. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 20 2. Diari La Vanguardia 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 16 5. Secció Política 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Marlaska estudia un reforç d’agents a Catalunya per la sentència de l’1-O 

9. Subtítol Torra denuncia un intent de “construir un relat de violència” de 
l’independentisme 

10. Avanttítol El conflicte català 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

Manifestants en una concentració, amb un agent dels Mossos 
d'Esquadra en primer terme 

13. Fonts 
citades 

Fernando Grande-Marlaska 
Pedro Sánchez 
Teresa Cunillera 
Quim Torra 
Marta Vilalta 
Eulàlia Reguant 
Lorena Roldán 
Pablo Casado 
Carlos Lesmes (TS) 

14. Ítems 
informatius 

Els polítics independentistes responen a les detencions  
Els polítics unionistes responen a les detencions  
Hi ha hagut manifestacions en protesta per les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

Es compara l'operació policial amb la del 20 de setembre del 2017, se la 
considera una "rèplica a baixa escala". Es recullen les reaccions de líders 
independentistes i unionistes, i es relacionen els fets amb la futura 
publicació de la sentència del judici del procés i les mobilitzacions que 
se'n derivin. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detinguts 
Operació policial: operatiu policial 

17. Implícits Es relaciona l'operació policial amb dos fets: se la compara amb el 20-S 
del 2017 i, per les declaracions de Grande-Marlaska, es connecta amb la 
reacció a la publicació de la sentència del judici del procés. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 21 2. Diari La Vanguardia 3. Data 24/9/2019  

4. Pàgina 24 5. Secció Opinió 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol Les detencions d’ahir 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

El posicionament del diari es mou entre dues aigües: entén que 
l'operació policial es consideri un muntatge, però defensa la justícia com 
un pilar de l'estat. Apel·la a la prudència i a saber-ne més detalls abans 
de qualificar-ho d'"intent terrorista" o de "muntatge estatal". Finalment es 
dóna suport a la versió oficial. 

16. 
Terminologia  

17. Implícits "Vet aquí un punt de vista a tenir en compte, però que no pot presentar-
se a hores d’ara com un reflex irrefutable de la realitat." 
Dubten que sigui un muntatge de l'estat i que sigui terrorisme. 
 
"És comprensible que un cas d’aquesta naturalesa susciti opinions, fins i 
tot irades. Però creiem que abans d’entrar en qualificacions és 
convenient tenir un coneixement precís dels fets que motiven aquestes 
opinions." 
Justifiquen que no es posicionen sobre si és terrorisme o muntatge 
perquè no coneixen prou els fets. 
 
"Però hi ha un punt sobre el qual sí que podem i volem expressar 
clarament la nostra posició: el rebuig de qualsevol mena de violència, 
encara que sigui en fase germinal." 
Reconeixen que no poden ni volen expressar clarament la seva posició 
sobre les detencions dels CDR. Aquesta frase és un tebi posicionament 
implícit a favor de la versió oficial: si no hi ha un "coneixement precís dels 
fets", com han assegurat abans (i no s'ha demostrat que hi hagi violència 
perquè no s'han comès atemptats), no cal posicionar-se sobre el rebuig a 
la violència. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  
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19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

 

1. Núm. id. 22 2. Diari ABC 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 4 5. Secció Editoriales 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol «La operación de los CDR es como lo del comando Dixan» 

9. Subtítol Gabriel Rufián Dirigente separatista 

10. Avanttítol La frase del día 

11. Mida de les 
imatges Petita 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Gabriel Rufián 

13. Fonts 
citades Gabriel Rufián 

14. Ítems 
informatius Els polítics independentistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa Es condemnen unes declaracions de Gabriel Rufián 

16. 
Terminologia  

17. Implícits "Flaco favor le ha hecho Rufián a la célula del lazo amarillo, pues a los 
del «pacífico comando Dixan» les cayeron casi ocho años de cárcel en el 
Tribunal Supremo. Hala, a seguir haciendo analogías." 
Amb el qualificatiu de "célula", consideren els CDR detinguts uns 
terroristes. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 23 2. Diari ABC 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 18 5. Secció España 6. Extensió Una pàgina  
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7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Uno de los CDR detenidos lideró una lista municipal de ERC 

9. Subtítol Quim Torra destaca el «compromiso con la sociedad» de los arrestados 
el lunes 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

Oriol Junqueras i Txevi Buigas, en la presentació de la candidatura 
d'aquest últim 

13. Fonts 
citades 

Alcalde de Folgueroles 
Quim Torra 
Joan Canadell 
"Fuentes consultadas por ABC" (reservada) 

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li demana 
explicacions 

15. Estructura 
narrativa 

Es tracten dues qüestions: primer s'explica que Txevi Buigas va ser cap 
de llista d'una candidatura d'ERC a Folgueroles el 2011 i se'n fa un breu 
perfil, complementat amb declaracions de l'alcalde. A continuació 
s'expliquen les reaccions a les detencions de Quim Torra (a través d'una 
carta enviada a Pedro Sánchez) i del president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Joan Canadell. En una peça complementària es dóna més 
informació sobre els altres detinguts, i se'n destaquen els antecedents 
per desordres públics en manifestacions independentistes. 

16. 
Terminologia Detinguts: detenidos 

17. Implícits "El que se trate de personas con un cierto bagaje –además del concejal 
de ERC hay varios que pertenecen a organizaciones sociales, es otro 
elemento más que preocupa, ya que tienen más preparación y 
experiencia que los jóvenes" 
Els detinguts són més perillosos que els joves perquè tenen més 
experiència. És un altre intent de justificar el marc del "terrorisme". 
 
En conjunt, el text vincula amb els detinguts dues persones clau de 
l'independentisme: Oriol Junqueras, a qui es mostra donant suport a un 
acusat de terrorisme quan es presentava a unes eleccions set anys 
enrere (destacant-lo especialment a la fotografia), i Quim Torra, de qui es 
manipulen altra vegada unes declaracions en què animava els CDR a 
collar el govern; així se'l presenta com a instigador i responsable. D'altra 
banda, continuen els esforços per justificar i fer creïble el marc del 
"terrorisme" presentant quatre detinguts com gent amb "antecedents" de 
desordres públics en manifestacions independentistes, a més de la frase 
que obre aquest apartat. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  
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19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 24 2. Diari El País 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 19 5. Secció España 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
Torra califica de “ciudadanos comprometidos” a los arrestados por 
terrorismo 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Un dels detinguts, escortat per quatre agents de la Guàrdia Civil 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Teresa Cunillera 
Fiscalia 
ERC i JxCAT 
Jaume Collboni 

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li demana 
explicacions  

15. Estructura 
narrativa 

Se sintetitza el contingut de la carta que Torra ha enviat a Sánchez, i 
s'esmenten les reaccions dels partits en la celebració de la Mercè, sense 
entrar en detalls. 

16. 
Terminologia Detinguts: detenidos, arrestados 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 25 2. Diari El País 3. Data 25/9/2019  
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4. Pàgina 19 5. Secció España 6. Extensió Una columna  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Los detenidos son padres de familia de más de 40 años 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Fiscalia 
Família de Jordi R. 

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

Es fan uns breus perfils d'alguns detinguts, tot destacant-ne l'edat i el fet 
que tenen fills. Es fa referència a causes judicials pendents per 
desordres públics, en la implicació en moviments socials i activisme, i 
s'explica que Buigas va ser regidor per ERC a Folgueroles. 

16. 
Terminologia Detinguts: detenidos 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 26 2. Diari El Punt Avui 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol L’operació Sentència, en qüestió 

9. Subtítol CONTUNDENT · Les defenses dels detinguts la qualifiquen de guerra 
bruta comunicativa 
CRÍTIC · Jutges per la Democràcia qüestiona la contundència de la 
fiscalia 
CARTA · Torra tramet per carta a Sánchez la indignació per les 
“detencions preventives” 
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10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li demana 
explicacions 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 27 2. Diari El Punt Avui 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 
6 i 
7 5. Secció Nacional 6. Extensió Una pàgina i 1/3  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Operació qüestionada 

9. Subtítol DUBTES Jutges per a la Democràcia, advocats i la defensa carreguen 
contra l’escrit de la fiscalia, que consideren massa contundent i confús 
CARTA Torra retreu a Sánchez les paraules de Cunillera sobre 
detencions preventives 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants en una concentració de suport a Txevi Buigas 

13. Fonts 
citades 

Fiscalia 
Ignacio González Vega, president de Jutges per la Democràcia 
Xavier Pellicer, advocat dels detinguts 
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Alerta Solidària 
Quim Torra 

14. Ítems 
informatius 

La defensa dels detinguts carrega contra les acusacions 
Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li demana 
explicacions 

15. Estructura 
narrativa 

Es qüestiona l'operació policial a través de les queixes i denúncies dels 
advocats dels detinguts i d'associacions de juristes. Se sintetitza el 
contingut de la carta que Torra ha enviat a Sánchez. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detinguts 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits Es vol qüestionar i desacreditar l'operació policial mitjançant el recull de 
declaracions condemnatòries. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 28 2. Diari El Punt Avui 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 7 5. Secció Nacional 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol El fiscal del cas, condecorat aquest dilluns per la policia 

9. Subtítol Miguel Ángel Carballo va denunciar per sedició els Jordis i la direcció 
dels Mossos i volia presó per a Tamara Carrasco 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Miguel Ángel Carballo 

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

Es fa un perfil del fiscal Miguel Ángel Carballo tot explicant altres casos 
en què ha estat vinculat, tots d'origen polític: el 20-S del 2017, el cas de 
Tamara Carrasco i el dels joves d'Altsasu. 

16. 
Terminologia  
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17. Implícits "Voler matar Sánchez no és terrorisme" 
Amb aquesta frase i el destacat que la segueix, es presenta com a injust 
que als CDR detinguts se'ls imputi terrorisme i, en canvi, a algú que tenia 
un arsenal i que volia matar Pedro Sánchez no se l'acusi del mateix. 
 
Amb el conjunt del text, es presenta el fiscal com algú molt connotat 
políticament contra l'independentisme. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 29 2. Diari El Punt Avui 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 8 5. Secció Nacional 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol “Semblava un país en guerra” 

9. Subtítol REACCIÓ · Veïns de Sabadell expliquen com van viure l’acció contra els 
CDR EXCESSIU · Qualifiquen l’acció policial de “totalment 
desproporcionada” 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Cotxes de la Guàrdia Civil i els Mossos davant d'un pis escorcollat 

13. Fonts 
citades 

Veí anònim 
Mònica (veïna) 
Eduardo (veí) 
Ramon Garriga (veí) 
Frederic Tormo (amic de Txevi Bohigas) 
Xavier Roviró (alcalde de Folgueroles) 

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

S'explica, amb un estil semblant a la crònica, el moment de la detenció 
de diversos CDR a Sabadell. La informació prové de veïns que van ser-
ne testimonis i d'amics dels detinguts. 

16. 
Terminologia 

Operació policial: acció contra els CDR, acció policial, actuació policial, 
cop contra els CDR 
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17. Implícits El conjunt del text, i especialment la tria de la declaració que serveix de 
titular ("Semblava un país en guerra") és de rebuig a l'operació policial, 
que s'entén que és excessiva i desproporcionada. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 30 2. Diari El Punt Avui 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 8 5. Secció Nacional 6. Extensió Dues columnes  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Artadi i Maragall critiquen les detencions 

9. Subtítol Picabaralla perquè Cs insinua que Torra anima a prémer detonadors 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Elsa Artadi 
Ernest Maragall 
Lorena Roldán 
Luz Guilarte (Cs) 
Josep Bou 
Eva Parera (BCN Canvi) 

14. Ítems 
informatius 

Els polítics independentistes responen a les detencions 
Els polítics unionistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

Es recullen declaracions dels portaveus de partits a l'Ajuntament de 
Barcelona 

16. 
Terminologia Detinguts: detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 31 2. Diari La Vanguardia 3. Data 25/9/2019  

4. Pàgina 15 5. Secció Política 6. Extensió Una pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Els nou detinguts fabricaven material incendiari des del maig 

9. Subtítol La Guàrdia Civil va trobar una arma de foc a casa d’un dels 
independentistes 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Un agent TEDAX de la Guàrdia Civil, d'esquena, que trasllada una caixa.  

13. Fonts 
citades 

"segons es desprèn de les investigacions dutes a terme durant l’últim any 
i mig per la Guàrdia Civil" 
Guàrdia Civil 
"fonts al cas de les indagacions" (reservada) 
Quim Torra 
Teresa Cunillera 
Lorena Roldán 
Elsa Artadi 
Cayetana Álvarez de Toledo 

14. Ítems 
informatius 

Els detinguts havien fet proves amb explosius en una pedrera 
Quim Torra ha enviat una carta a Pedro Sánchez en què li demana 
explicacions 
Els polítics independentistes responen a les detencions  
Els polítics unionistes responen a les detencions 

15. Estructura 
narrativa 

El centre del relat són les "substàncies incendiàries" que la Guàrdia Civil 
afirma haver trobat als escorcolls, i que el diari diu, basant-se en fonts no 
identificades i en la mateixa Guàrdia Civil, que els detinguts fabricaven 
des de feia temps. No es qüestiona la versió oficial, ja que és la que 
sosté tota la notícia. 

16. 
Terminologia Detinguts: independentistes radicals 

17. Implícits Es reforça el marc del terrorisme en el que és un esforç per demostrar 
que els detinguts tenien explosius, tot i que no se n'aporten proves. El 
marc queda apuntalat també per la fotografia en què es veu un agent 
TEDAX. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 1, 10 

19. 
Demostració de 

1. Es vulnera especialment el punt següent: “Els mitjans han d’observar 
sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre 
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les 
vulneracions 

únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de 
conjectures i rumors com si es tractés de fets” pel que s’ha explicat a 
l’apartat 15, d’Estructura narrativa, i al 17, d'Implícits.  
10. El text atribueix repetidament actes delictes als detinguts que 
presenta com a reals sense aportar-ne proves i excusant-se en fonts no 
identificades, tal com s’observa al títol de la peça. 

 

1. Núm. id. 32 2. Diari ABC 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 18 5. Secció España 6. Extensió Una pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Torra desoye al TSJC y defiende a los CDR acusados de terrorismo 

9. Subtítol La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona siguen con el lazo en el 
balcón 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Quim Torra al Parlament 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Lorena Roldán 

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra defensa els CDR al debat de política general 
Lorena Roldán desqualifica els CDR al debat de política general 

15. Estructura 
narrativa 

El gruix de la notícia tracta sobre la negativa de Torra a retirar la 
pancarta dels presos polítics de la façana del Palau de la Generalitat. A 
banda d'això, es reprodueixen les declaracions del president al debat de 
política general en què defensa el pacifisme de l'independentisme. Es 
confronten amb unes paraules de Lorena Roldán al mateix ple en què 
tracta els CDR de "comandos". 

16. 
Terminologia 

Detinguts: miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la 
República (CDR) detenidos 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 33 2. Diari ABC 3. Data 26/9/2019  
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4. Pàgina 19 5. Secció España 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
Dos de los CDR confiesan la compra y pruebas con sustancias 
explosivas 

9. Subtítol Varios de los detenidos renuncian a la defensa de los abogados de 
Alerta Solidària 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Detinguts, citats per la Ser i Efe 
"fuentes consultadas por ABC" (reservada) 
Pedro Sánchez 

14. Ítems 
informatius Dos detinguts confessen comprar material per a fabricar explosius 

15. Estructura 
narrativa 

El relat té dues parts: primera, la confessió dels detinguts davant de la 
Guàrdia Civil, obtinguda per dos altres mitjans en un cas que té secret de 
sumari. La segona: es desmenteixen les denúncies d'irregularitats 
d'Alerta Solidària a partir d'una font desconeguda. 

16. 
Terminologia Detinguts: la facción más violenta de los CDR, detenidos 

17. Implícits Es dóna forma al relat de tal manera que resulti creïble la versió oficial i 
el marc de "terrorisme", aquesta vegada posant-ho en boca dels 
detinguts. A més, es desmenteixen (a través d'una font anònima, cosa 
que no té credibilitat) les veus dissidents, en aquest cas l'associació 
Alerta Solidària. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 34 2. Diari El País 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol Torra carga en el Parlament contra la democracia española 
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9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra defensa els CDR al debat de política general 
Dos detinguts confessen comprar material per a fabricar explosius 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 35 2. Diari El País 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 10 5. Secció Opinión 6. Extensió 1/4 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol Inocencia metafísica 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  
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15. Estructura 
narrativa 

Es critica la reacció de Torra a les detencions, la manca de 
"responsabilitat institucional", l'oposició que hi ha mostrat i la inacció 
posterior, mentre atorguen credibilitat a la versió policial. 

16. 
Terminologia  

17. Implícits "Hasta la fecha, se desconoce si Torra ha dado instrucciones en ese 
sentido [sobre mesures per a garantir la seguretat dels ciutadans] a su 
Consejería de Interior, o, por el contrario, las únicas indicaciones que 
siguen vigentes son las que dirigió a la organización a la que pertenecen 
los detenidos, en el sentido de redoblar sus acciones" 
D'aquesta frase i les precedents se'n desprèn que el diari considera que 
els ciutadans de Catalunya estan insegurs perquè podria haver-hi un 
atemptat, vistes les detencions dels CDR. D'altra banda, es manipulen 
les declaracions de Torra en què instava els CDR a collar el govern per 
fer-lo passar com a instigador i còmplice, a la vegada que se'l considera 
negligent per no donar instruccions al seu govern. 
 
"cegado por criminalizar, él [Quim Torra] sí, todo cuanto proceda de 
cualquier ámbito distinto del independentismo, ha desperdiciado una 
ocasión inmejorable para enfatizar tal vez el único punto en el que existe 
un acuerdo unánime. La inequívoca condena de la violencia" 
Es valida la versió oficial de la Guàrdia Civil i la fiscalia, les suposades 
proves trobades, i l'existència de la violència. El diari no concep que 
Torra pugui discrepar d'una operació policial, i entén la versió oficial com 
l'única veritat possible. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 36 2. Diari El País 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 16 5. Secció España 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
Torra arremete en el Parlament contra la justicia y la democracia 
española 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 
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12. Subjectes 
principals de 
les imatges Lorena Roldán ensenya una foto de l'atemptat d'ETA a Vic el 1991. 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Lorena Roldán 
Albert Rivera 

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra defensa els CDR al debat de política general 
Lorena Roldán desqualifica els CDR al debat de política general  

15. Estructura 
narrativa 

Es recullen les declaracions de Torra de rebuig a les detencions dels 
CDR, al debat de política general, i la rèplica de Roldán en què va 
mostrar una foto d'un atemptat d'ETA.  

16. 
Terminologia 

Detinguts: independentistas detenidos, miembros de los Comités de 
Defensa de la República 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 37 2. Diari El País 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 16 5. Secció España 6. Extensió Una columna  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Dos de los CDR detenidos confiesan que fabricaron explosivos 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Ser 
"fuentes cercanas a la investigación" (reservada) 

14. Ítems 
informatius 

Dos detinguts confessen comprar material per a fabricar explosius 
Els detinguts havien fet proves amb explosius en una pedrera 

15. Estructura 
narrativa 

La notícia se sosté amb fonts no identificades, que expliquen la confessió 
dels detinguts. S'hi afegeix que han trobat un nou "precursor d'explosius", 
un fertilitzant, "uno de los explosivos que utilizaba ETA". 
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16. 
Terminologia 

Operació policial: Operación Judas 
Detinguts: detenidos 

17. Implícits El text reforça el marc del "terrorisme" perquè se centra en els explosius, 
als quals es vincula amb ETA. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 38 2. Diari El Punt Avui 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol “Mai permetré que ens vinculin al terrorisme” 

9. Subtítol DECIDIT · Quim Torra blasma l’intent de criminalitzar l’independentisme i 
crida a una resposta positiva a la sentència 
OPOSICIÓ · Ciutadans associa els CDR a la violència d’ETA i el PSC 
alerta de confrontació si el govern torna a la via unilateral 
UNITAT · JxCat, ERC i la CUP presenten un text conjunt en què aposten 
per l’amnistia i l’exercici de l’autodeterminació 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Quim Torra al Parlament 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Ciutadans 
PSC 

14. Ítems 
informatius Quim Torra defensa els CDR al debat de política general 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  
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19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 39 2. Diari El Punt Avui 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol Vulneració del dret de defensa dels CDR 

9. Subtítol Alerta Solidària sosté que la Guàrdia Civil no va avisar el Col·legi 
d’Advocats de Sabadell 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades Alerta Solidària 

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 40 2. Diari El Punt Avui 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 
6 i 
7 5. Secció Nacional 6. Extensió Dues pàgines  

7. Tipus de 
peça Notícia 
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8. Títol "Estem farts d'amenaces" 

9. Subtítol FERM Torra deplora en el debat de política general l’intent de lligar 
independentisme i terrorisme, i reafirma el caràcter pacífic del moviment 
FUTUR Evita en el discurs concretar el nou full de ruta, però JxCat, ERC 
i la CUP presenten un text conjunt que aposta per l’amnistia i exercir 
l’autodeterminació 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Quim Torra al Parlament 

13. Fonts 
citades Quim Torra 

14. Ítems 
informatius Quim Torra defensa els CDR al debat de política general  

15. Estructura 
narrativa 

La crònica del discurs de Quim Torra al debat de política general 
comença amb les declaracions en defensa del pacifisme de 
l'independentisme i del rebuig a l'associació d'independentisme i 
terrorisme. 

16. 
Terminologia Detinguts: activistes de CDR 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 41 2. Diari El Punt Avui 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 10 5. Secció Nacional 6. Extensió 1/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
Ja relacionen els CDR amb la goma-2 i el terrorisme i en fan Torra 
responsable 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol Ciutadans 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 
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12. Subjectes 
principals de 
les imatges Lorena Roldán ensenya una foto de l'atemptat d'ETA a Vic el 1991.  

13. Fonts 
citades Lorena Roldán 

14. Ítems 
informatius Lorena Roldán desqualifica els CDR al debat de política general 

15. Estructura 
narrativa 

Es fa un resum del discurs de Roldán al debat de política general en què 
relaciona l'independentisme amb el terrorisme. Es qualifiquen les seves 
frases d'"incendiàries", i se situen en el marc d'una "estratègia" per a 
associar l'independentisme amb el terrorisme. Es comparen amb "els 
titulars acusadors de la premsa de Madrid". 

16. 
Terminologia Detinguts: detinguts 

17. Implícits "Ciutadans va fer ahir al Parlament el pas més extrem en la seva 
estratègia de retratar sense cap mena d’escrúpol l’independentisme 
català com un moviment polític violent" 
L'independentisme català no és violent. 
 
"Per acabar-ho de reblar, Ciutadans va travessar la línia que no s’havia 
atrevit encara fins ara i va relacionar directament l’independentisme 
català amb el terrorisme i ETA" 
S'entén que les declaracions de Roldán són molt greus. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 42 2. Diari El Punt Avui 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 14 5. Secció Nacional 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Denuncien que la Guàrdia Civil ha vulnerat el dret de defensa 

9. Subtítol Alerta Solidària sosté que no va avisar el Col·legi d’Advocats de Sabadell 
per a l’assistència als detinguts 
A dos dels acusats de terrorisme se’ls adjudica un advocat d’ofici i 
s’haurien autoinculpat 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  
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12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Alerta Solidària 
Fiscalia 
Irídia 
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans 
ANC 

14. Ítems 
informatius Alerta Solidària denuncia irregularitats en la defensa dels detinguts 

15. Estructura 
narrativa 

Es destaquen les diverses denúncies d'Alerta Solidària en relació amb 
les detencions i es recullen declaracions de rebuig d'altres organitzacions 
pro-Drets Humans. També s'explica que dos detinguts "s’haurien 
autoinculpat", citant Alerta Solidària, sense donar-ne més detalls. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: veïns detinguts 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 43 2. Diari El Punt Avui 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 14 5. Secció Nacional 6. Extensió Breu  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Casserolada a la Guàrdia Civil, a Girona 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Petita 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants concentrats 

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius Mig centenar de persones protesten a Girona per les detencions 
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15. Estructura 
narrativa 

Es fa constar molt breument que hi ha hagut una manifestació sense 
incidents. Es diu que la protesta és pel "setge policial a 
l'independentisme". 

16. 
Terminologia  

17. Implícits "Mig centenar de persones van concentrar-se [...] en una acció de 
protesta pel setge policial a l’independentisme" 
S'entén que l'expressió "setge policial" és una al·lusió a les detencions 
dels CDR, considerades una operació contra tot el moviment 
independentista. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 44 2. Diari La Vanguardia 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 12 5. Secció Política 6. Extensió Una pàgina i mitja  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
Torra marca una nova etapa després de la sentència sense aclarir el full 
de ruta 

9. Subtítol JxCat i ERC volen la retirada de Catalunya de la Guàrdia Civil per “policia 
política” 

10. Avanttítol Debat de política general al Parlament 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Quim Torra, consellers i diputats al Parlament 

13. Fonts 
citades 

Quim Torra 
Lorena Roldán 
Cayetana Álvarez de Toledo 

14. Ítems 
informatius 

Quim Torra defensa els CDR al debat de política general 
Lorena Roldán desqualifica els CDR al debat de política general 

15. Estructura 
narrativa 

Es tracta fonamentalment d'una crònica del discurs de Quim Torra al 
debat de política general, que comença amb les declaracions en defensa 
del pacifisme de l'independentisme i del rebuig a l'associació 
d'independentisme i terrorisme. Al final, es contraposen amb les de 
Lorena Roldán i Álvarez de Toledo. 

16. 
Terminologia Operació policial: operació Judes 
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17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 45 2. Diari La Vanguardia 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 14 5. Secció Política 6. Extensió 1/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Roldán acusa Torra de preparar un “nou cop” i encoratjar els CDR 

9. Subtítol La portaveu de Cs demana “aprendre del passat” i recorda que ETA va 
atemptar contra la Guàrdia Civil a Vic 

10. Avanttítol Debat de política general al Parlament 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Lorena Roldán ensenya una foto de l'atemptat d'ETA a Vic el 1991. 

13. Fonts 
citades Lorena Roldán 

14. Ítems 
informatius Lorena Roldán desqualifica els CDR al debat de política general 

15. Estructura 
narrativa 

Es recullen les declaracions de Roldán en què relaciona 
l'independentisme amb el terrorisme, sense comentar-les. 

16. 
Terminologia Detinguts: independentistes vinculats als CDR detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 46 2. Diari La Vanguardia 3. Data 26/9/2019  
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4. Pàgina 16 5. Secció Política 6. Extensió Una pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Sánchez reclama a Torra que condemni tota possible violència 

9. Subtítol El president replica que el poder judicial a Espanya és independent 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Pedro Sánchez en una roda de premsa 

13. Fonts 
citades Pedro Sánchez 

14. Ítems 
informatius Pedro Sánchez insta Torra a condemnar la violència 

15. Estructura 
narrativa 

Es reprodueixen tres vegades unes declaracions gairebé indèntiques de 
Sánchez, tot explicant que el president les va dir també tres vegades, en 
què insta Torra a condemnar "qualsevol tipus de potencial acció violenta 
per part de grups vinculats amb l'independentisme". La resta de la peça 
recull altres declaracions del president sobre l'actualitat política. 

16. 
Terminologia Detinguts: activistes dels CDR 

17. Implícits La triple repetició de les declaracions de Sánchez, en lloc de citar-les una 
vegada i limitar-se a dir que les va pronunciar tres vegades, crida 
l'atenció. Inferir d'aquesta pràctica un posicionament a favor de les 
declaracions és tal vegada agosarat, però no es pot descartar. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 47 2. Diari La Vanguardia 3. Data 26/9/2019  

4. Pàgina 17 5. Secció Política 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Dos detinguts confessen que preparaven sabotatges 

9. Subtítol Neguen a la Guàrdia Civil que volguessin atacar persones 

10. Avanttítol  
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11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants a Vilanova 

13. Fonts 
citades 

"fonts al corrent de la investigació" (reservada) 
Guàrdia Civil 
Fiscalia 
"diverses fonts" (reservada) 

14. Ítems 
informatius Dos detinguts confessen comprar material per a fabricar explosius 

15. Estructura 
narrativa 

El marc terrorista queda desmuntat per les declaracions dels detinguts, 
obtingudes a través de fonts reservades. Expliquen que planificaven 
"sabotatges" (sense concretar) i que les substàncies incendiàries havien 
de servir en barricades per tallar accessos. Es contraposa amb la versió 
oficial, que manté l'acusació de terrorisme. 

16. 
Terminologia Detinguts: independentistes radicals detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

 

1. Núm. id. 48 2. Diari ABC 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol LOS CDR IMPONEN SU LEY EN EL PARLAMENT 

9. Subtítol El independentismo ampara a los acusados de terrorismo, exige su 
puesta en libertad, la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña y avala el 
uso de la «desobediencia civil e institucional» contra el Tribunal Supremo 
El Gobierno impugnará los acuerdos aprobados ayer en el Parlament 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Pàgina completa 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Diputats de Ciutadans abandonen l'hemicicle del Parlament 

13. Fonts 
citades  
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14. Ítems 
informatius Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: acusados de terrorismo 

17. Implícits S'identifica Carlos Carrizosa (Ciutadans) com el principal eix de la 
notícia, juntament amb els CDR. S'infereix a partir de la imatge, on 
apareix amb un posat cridaner, i amb la referència del peu de foto. El 
diari vol transmetre, amb la fotografia i el títol, una imatge de caos al 
Parlament. L'ús del terme "imposició", complementat amb l'agitació que 
transmet la fotografia, remet al marc de "cop d'estat independentista" que 
aquest diari ha utilitzat especialment des del 2017. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 49 2. Diari ABC 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 4 5. Secció Editoriales 6. Extensió 1/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol CONTRA LA DESOBEDIENCIA, LA LEY 

9. Subtítol Quim Torra pretende imponer una justicia a la medida, victimizar a sus 
correligionarios golpistas y provocar al Estado de Derecho 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

El text és un al·legat contra els CDR, a qui es considera ja culpables i es 
compara amb la violència al País Basc. Es retreu a Torra que els ampari i 
justifiqui. S'acaba demanant a Pedro Sánchez que prengui mesures. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: miembros de los llamados «comités de defensa de la 
república» detenidos 
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17. Implícits "Las acusaciones son graves, por más que el independentismo 
institucional haya salido en su defensa [...] como si fuesen honorables 
ciudadanos que se limitan a discrepar de resoluciones judiciales, o 
ejemplos de civismo amparados en su libertad de acción política. Eso es 
sencillamente mentira, y sus métodos de actuación nada tienen que ver 
con expresiones democráticas" 
El diari valida la versió oficial i considera certes les acusacions de la 
Fiscalia, malgrat que no hi ha hagut judici. No es respecta la presumpció 
d'innocència, i dels acusats es diu que no són demòcrates. 
 
"Los CDR se han convertido en un semillero de borrokas que promueven 
la violencia contra el Estado, la batasunización de las calles de Cataluña, 
y el ataque frontal a las instituciones" 
Per a titllar els CDR (en general) de terroristes, es fan servir termes 
propis del terrorisme basc. Es consideren les seves accions com a "kale 
borroka". 
 
"[...] una vergonzante sesión parlamentaria en la que se llegó a legitimar 
la desobediencia contra el Estado, se atacó a las Fuerzas de Seguridad y 
se aplaudió a un grupo de presuntos terroristas, dos de ellos confesos" 
La desobediència contra l'Estat no és legítima, no es pot discrepar ni 
oposar-se als cossos de seguretat i no es pot defensar la innocència 
d'uns acusats de terrorisme. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 50 2. Diari ABC 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 
16 i 
17 5. Secció España 6. Extensió Una pàgina i 1/3  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol El juez encarcela al ala radical de los CDR por apostar por el terrorismo 

9. Subtítol Dos de los acusados, que disponían de planos de varios cuarteles de la 
Guardia Civil, admiten ante el juez que compraron explosivos para 
ensayar 

10. Avanttítol El independentismo cierra filas con los violentos 

11. Mida de les 
imatges Gran 
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12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants a la Via Laietana 

13. Fonts 
citades 

"fuentes jurídicas" (reservada) 
Fiscalia 
"fuentes de la investigación" (reservada) 
Interlocutòria del jutge, citada per Efe 
"Según ha podido saber ABC" (reservada) 
ERC, Junts per Catalunya i Bildu 

14. Ítems 
informatius 

Manifestació davant de la Policia Nacional a la Via Laietana 
El jutge envia a la presó els detinguts 

15. Estructura 
narrativa 

S'explica la decisió del jutge d'enviar els detinguts a la presó i els motius 
que al·lega. S'explica la confessió de dos detinguts i es recupera 
informació sobre els escorcolls del dia 23, basada en fonts no 
identificades. L'estructura està pensada per completar la justificació de 
l'empresonament que fa el jutge. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: ala radical de los CDR, violentos, miembros de los CDR, 
encarcelados, acusados, investigados 
Operació policial: Operación Judas 

17. Implícits El terrorisme acaba de consolidar-se en aquesta peça per dos elements: 
l'avanttítol "El independentismo cierra filas con los violentos", que dóna 
per suposat que els detinguts són violents, i el fet que s'estableixi Terra 
Lliure com a precedent del cas al principi del cos de la notícia. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 51 2. Diari ABC 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 17 5. Secció España 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol 
El Parlament retorna a la desobediencia y el Gobierno impugnará sus 
acuerdos 

9. Subtítol JpC, ERC y CUP piden la salida de la Benemérita de Cataluña y una 
amnistía para los líderes del 1-O 

10. Avanttítol El independentismo cierra filas con los violentos 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 
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12. Subjectes 
principals de 
les imatges Diputats de la CUP abandonen l'hemicicle del Parlament 

13. Fonts 
citades 

Carles Riera 
Gemma Geis 
Sergi Sabrià 

14. Ítems 
informatius Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament 

15. Estructura 
narrativa 

El tema central de la notícia són els acords adoptats pel Parlament i la 
impugnació que planteja el govern espanyol, però també es parla de la 
reacció a l'anunci de l'empresonament dels CDR durant el ple. Es 
transmet una imatge de descontrol i se'n responsabilitza Roger Torrent. 
Es compara el ple amb els de "màxima tensió" del 2017. 

16. 
Terminologia Detinguts: CDR detenidos 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 52 2. Diari El País 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol El independentismo retoma en el Parlament la vía de la desobediencia 

9. Subtítol La Cámara catalana aprueba un desafío “civil e institucional” 
El Gobierno central impugnará las resoluciones 
Torra jalea a los CDR encarcelados por terrorismo 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Carlos Carrizosa i Ernest Maragall discuteixen al Parlament 

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius 

Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament  
El jutge envia a la presó els detinguts 
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15. Estructura 
narrativa Es destaca el paper de Quim Torra aplaudint els CDR 

16. 
Terminologia  

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 53 2. Diari El País 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 14 5. Secció España 6. Extensió 1/4 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Torra jalea a los CDR detenidos en medio de una gran bronca 

9. Subtítol El portavoz de Ciudadanos acaba expulsado tras sus protestas 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Carlos Carrizosa 
Miquel Iceta 
Carles Riera 
Eduard Pujol 

14. Ítems 
informatius Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament 

15. Estructura 
narrativa 

Se senyala negativament Quim Torra per aplaudir els detinguts i es 
recullen reaccions dels partits polítics, amb especial èmfasi a les de 
Carlos Carrizosa, que va ser expulsat del ple. Es compara el ple amb els 
"moments més tensos" de la tardor del 2017. 

16. 
Terminologia Detinguts: CDR detenidos, detenidos 

17. Implícits "El president Quim Torra se dejó llevar por su espíritu activista y se 
apuntó a aplaudir y a corear" 
Es condemna l'actitud de Torra i es percep l'activisme com una cosa 
negativa o no admissible en un president. La frase té un to burleta. 



Anàlisi de la cobertura informativa de la premsa catalana i espanyola 

sobre les detencions d’independentistes del 23 de setembre del 2019 

Annex 

 

 

Roger Font Vilagran 

 

53 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 54 2. Diari El País 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 15 5. Secció España 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol El juez encarcela a siete CDR y les acusa de formar parte de un nuevo 
grupo terrorista 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol El desafío independentista 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants en suport als detinguts, a l'Audiència Nacional 

13. Fonts 
citades 

Interlocutòria del jutge Manuel García-Castellón 
Fuentes de la investigación (reservada) 
JxCAT, ERC, CUP i Bildu 

14. Ítems 
informatius El jutge envia a la presó els detinguts 

15. Estructura 
narrativa 

S'explica la decisió del jutge d'enviar els detinguts a la presó i els motius 
que al·lega. Es recupera informació sobre els escorcolls del dia 23. De la 
interlocutòria del jutge se'n destaca el vincle amb els Equips de Resposta 
Tàctica (ERT) i de la planificació d'una trobada perillosa vinculada amb 
un fundador de Terra Lliure. Es publiquen els noms de tots els 
empresonats i es comenta que hi havia una concentració de suport a 
l'Audiència Nacional. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: independentistas catalanes detenidos, encarcelados 
Operació policial: Operación Judas 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 55 2. Diari El País 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 15 5. Secció España 6. Extensió 1/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Los detenidos tomaron fotos de comisarías de los Mossos 

9. Subtítol La policía cree que las imágenes halladas en los móviles eran de 
posibles objetivos 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades fuentes cercanas a la investigación (reservada) 

14. Ítems 
informatius Els detinguts tenien fotos de comissaries dels Mossos 

15. Estructura 
narrativa 

La peça funciona com a complement a la número 54 i té dues parts: els 
detinguts tenien fotos de comissaries dels Mossos i, d'altra banda, es 
recuperen les confessions de dos dels detinguts que admetien haver 
comprat material per fabricar explosius. El relat se sosté en fonts no 
identificades i és un reforç als arguments del jutge per enviar-los a la 
presó per terrorisme. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detenidos, arrestados 
Operació policial: Operación Judas 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 56 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol Presó incondicional 
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9. Subtítol DECISIÓ · El jutge envia a la presó sense fiança els set CDR detinguts 
dilluns, a qui acusa de terrorisme i tinença d’explosius 
RESPOSTA · Concentracions de protesta davant dels ajuntaments ahir 
al vespre a nombroses poblacions catalanes 
Un grup dispers i molt heterogeni 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius 

El jutge envia a la presó els detinguts 
Hi ha manifestacions de suport als detinguts en moltes poblacions 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: CDR detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 57 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 3 5. Secció Punt de Vista 6. Extensió Una columna  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol Presó i debat de política general 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  
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14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

El diari considera que l'operació policial i la decisió d'enviar els detinguts 
a la presó són "grollerament utilitzades per intentar criminalitzar tot el 
moviment independentista". Compara el cas dels CDR amb l'existència 
de presos polítics i exiliats. Retreu a Ciutadans que relacionin els CDR 
amb ETA. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: detinguts 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 58 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 6 i 7 5. Secció Nacional 6. Extensió Una pàgina i 1/3  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Presó per als set independentistes 

9. Subtítol GRUP El jutge sosté que els detinguts formen part del desconegut Equip 
de Resposta Tàctica (ERT), que vol assolir la República Catalana amb 
“accions violentes” DELICTES Els investiga per terrorisme, tinença 
d’explosius i estralls 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Concentració a l'Audiència Nacional 

13. Fonts 
citades 

Interlocutòria del jutge Manuel García-Castellón 
Vox 
Eulàlia Reguant 
Marta Vilalta 
Marcel Mauri 

14. Ítems 
informatius El jutge envia a la presó els detinguts 

15. Estructura 
narrativa 

En conjunt, l'article resumeix els motius del jutge per empresonar els 
CDR, i pràcticament tot el text es basa en la interlocutòria judicial com a 
única font. El diari, però, confronta alguns dels arguments i en senyala 
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contradiccions. Quan el jutge diu que l'ERT, el "sector més radical" dels 
CDR, té una estructura clandestina i jeràrquica, el diari hi respon: 
"Tanmateix, els CDR s’han constituït arreu del país i funcionen de 
manera assembleària i oberta a tothom". A continuació, posa de manifest 
que tot i l'alt nivell de professionalització al·legat pel jutge, "no detalla cap 
objectiu per provocar els suposats estralls o sabotatges" i que "tampoc 
cita en la part pública de la interlocutòria cap material per elaborar 
explosius trobat als investigats". Per altra part, s'explica que Vox ha 
presentat una querella per a ser acusació particular al cas. D'altra banda, 
el diari explica que hi ha hagut una concentració de suport als detinguts 
davant de l'Audiència Nacional, i recull alguns tweets de reacció als 
empresonaments per part del sector independentista. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: independentistes, detinguts, independentistes catalans 
vinculats a CDR i detinguts 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits De les contradiccions que el diari senyala, tal com s'ha explicat a l'apartat 
15 d'Estructura narrativa, se'n desprèn que el diari dubta del relat del 
jutge i li resta credibilitat. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 59 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 7 5. Secció Nacional 6. Extensió 1/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Un grup dispers i molt heterogeni 

9. Subtítol DIVERSITAT · Entre els detinguts hi ha des de militants de l’esquerra 
independentista fins a integrants dels 9 de Lledoners ACTIVISTES · Tots 
ells tenien vinculació als CDR de les seves respectives localitats 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Xavi Duch, escortat per dos agents de la Guàrdia Civil 

13. Fonts 
citades 

"segons el testimoni de persones que els coneixen de prop [als 
detinguts]" (reservada) 
Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell) 
"persones que el coneixen [a Xavi Duch]" (reservada) 
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14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

Es fa un perfil de cada detingut, amb dades com l'edat, la professió i la 
vinculació amb l'activisme o la política. 

16. 
Terminologia Detinguts: detinguts 

17. Implícits "Vist per separat, el que l’Audiencia Nacional considera una organització 
criminal de naturalesa terrorista sembla més aviat un grup heterogeni i 
dispers d’activistes vinculats als CDR dels seus respectius municipis." 
El diari no creu el relat de l'Audiència Nacional. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 60 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 8 5. Secció Nacional 6. Extensió Una pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Els empresonaments i Cs encenen el ple al Parlament 

9. Subtítol La CUP abandona el debat de política general en protesta per la 
repressió, i Torrent expulsa Carrizosa, que s’encara als independentistes 
La cambra denuncia la campanya de criminalització 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Gran 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Carlos Carrizosa i Ernest Maragall discuteixen al Parlament 

13. Fonts 
citades 

Carlos Carrizosa 
Ernest Maragall 
Sergi Sabrià 
Eduard Pujol 
Jèssica Albiach 
Alejandro Fernández 
Miquel Iceta 

14. Ítems 
informatius Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament 

15. Estructura 
narrativa 

Es repassa les reaccions a l'empresonament dels CDR durant el ple del 
Parlament. De l'ambient encès se'n fa responsable Ciutadans (segons el 
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títol) i Carlos Carrizosa (segons el cos de la notícia), de qui es diu que va 
prendre la paraula per "crispar la sessió" i va fer una "sobreactuació". Es 
recullen les reaccions de la resta de partits a l'actitud de Carrizosa i als 
empresonaments, i es minimitzen els aplaudiments de suport dels 
independentistes i els crits de 'llibertat'. Per acabar s'expliquen les 
mocions aprovades i es comenta que el govern espanyol es planteja 
impugnar-les. 

16. 
Terminologia Detinguts: activistes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 61 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 10 5. Secció Nacional 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Mobilitzacions contra la repressió 

9. Subtítol Amb el suport de 3.000 manifestants, familiars dels detinguts denuncien 
a Sabadell “un muntatge policial” 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges 

1. Capçalera de la manifestació a Girona 
2. Familiars dels detinguts, en la manifestació de Sabadell 

13. Fonts 
citades Familiars i integrants del grup de suport als CDR detinguts 

14. Ítems 
informatius Hi ha manifestacions de suport als detinguts en moltes poblacions 

15. Estructura 
narrativa 

El diari explica que s'ha celebrat un acte de suport als detinguts a 
Sabadell, amb la presència de familiars, de qui es recullen declaracions. 
També se citen manifestacions a Tarragona, Girona, Vic i Lleida. 

16. 
Terminologia Detinguts: membres dels CDR 

17. Implícits "Mobilitzacions contra la repressió" 
S'entén que el diari considera les detencions i empresonaments com a 
repressió, ja que aquesta paraula no es posa en boca de ningú. 
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18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 62 2. Diari La Vanguardia 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol El Parlament legitima la desobediència en un ple crispat 

9. Subtítol JxCat, ERC i la CUP rebutgen “imposicions antidemocràtiques” dels 
tribunals 
L’empresonament de set membres dels CDR fa esclatar la tensió a la 
Cambra 

10. Avanttítol El conflicte català 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Carlos Carrizosa i Ernest Maragall discuteixen al Parlament 

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: membres dels CDR, CDR detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 63 2. Diari La Vanguardia 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 13 5. Secció Política 6. Extensió Una pàgina i 1/3  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol El jutge envia a la presó els detinguts per terrorisme i tinença d’explosius 
Els CDR mobilitzen centenars de persones en suport dels empresonats 

9. Subtítol La resolució sosté que volien la república “per qualsevol via, incloent-hi 
les violentes” 

10. Avanttítol El conflicte català 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants i policia a l'Audiència Nacional 

13. Fonts 
citades 

Interlocutòria del jutge Manuel García-Castellón 
"fonts de la investigació" (reservada) 
Familiars dels CDR detinguts 

14. Ítems 
informatius 

El jutge envia a la presó els detinguts 
Hi ha manifestacions de suport als detinguts en moltes poblacions 

15. Estructura 
narrativa 

En conjunt, l'article resumeix els motius del jutge per empresonar els 
CDR, i pràcticament tot el text es basa en la interlocutòria judicial com a 
única font. Es publiquen els noms dels empresonats i se n'expliquen les 
estratègies de defensa (quins advocats tenen, si van respondre les 
preguntes del fiscal, etc.). Per acabar, s'informa de les manifestacions de 
suport als CDR en diverses poblacions del país i es recullen declaracions 
de protesta dels familiars. 

16. 
Terminologia Detinguts: membres dels CDR, detinguts, activistes, empresonats 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 64 2. Diari La Vanguardia 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 15 5. Secció Política 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol El Parlament legitima la desobediència en un ple crispat 
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9. Subtítol La Moncloa impugnarà la resolució que demana la retirada de la Guàrdia 
Civil 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Diputats de Ciutadans abandonen l'hemicicle del Parlament 

13. Fonts 
citades 

Roger Torrent 
Declaració de JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP 

14. Ítems 
informatius Els polítics reaccionen a l'empresonament dels CDR des del Parlament 

15. Estructura 
narrativa 

Es repassen les mocions aprovades al debat de política general i 
s'informa de la reacció dels diputats a l'empresonament dels CDR, que el 
diari considera "la picabaralla de les picabaralles", tot i que no entra en 
detalls sobre el que van dir els diputats, ni en recull declaracions. 
Resumeix el contingut d'un text signat per JxCat, ERC, Catalunya en 
Comú Podem i la CUP com a reacció als empresonaments. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: membres dels CDR, integrants dels CDR 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 65 2. Diari La Vanguardia 3. Data 27/9/2019  

4. Pàgina 20 5. Secció Opinió 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Editorial 

8. Títol La confrontació arriba al Parlament 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  
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13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa 

El diari lamenta que al debat de política general la "gestió pública" hagi 
estat eclipsada per la picabaralla arran de l'empresonament dels CDR. 
Parla d'un "to de confrontació, carregós i estèril en gairebé tota 
circumstància". Qualifica de desafortunada la vinculació dels CDR amb 
l'atemptat d'ETA a Vic que va fer Lorena Roldán. 

16. 
Terminologia Detinguts: membres dels CDR 

17. Implícits "Al seu torn, la CUP va impulsar una proposta que apostava per “la 
legitimitat de la desobediència civil i institucional”, que va rebre el suport 
de JxCat i d’ERC, i que torna al Parlament l’enrarida atmosfera de fa dos 
anys, quan es va vulnerar la Constitució i l’Estatut" 
S'equipara el ple a l'episodi de la tardor del 2017. 
 
"si el focus s’apartés del que és simbòlic, potser podrien formar-se 
majories alternatives" 
Se suggereix que els partits independentistes podrien aparcar 
l'independentisme en benefici d'altres temes. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

 

1. Núm. id. 66 2. Diari ABC 3. Data 21/12/2019  

4. Pàgina 21 5. Secció España 6. Extensió 1/4 de pàgina  

7. Tipus de peça Notícia 

8. Títol Libertad bajo fianza para tres de los CDR en prisión 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol Deberán pagar 5.000 euros 

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de les 
imatges  

13. Fonts 
citades Magistrats de l'Audiència Nacional 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Buigas, Garzón i Duch surten en llibertat 
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15. Estructura 
narrativa S'expliquen els motius de l'Audiència per alliberar els tres empresonats. 

16. 
Terminologia Detinguts: CDR 

17. Implícits "Los tres son de la célula desarticulada mientras planeaban atentar 
como protesta por la sentencia del «procés», que se publicó el 14 de 
octubre" 
L'ús del mot "cèl·lula" atribueix als acusats activitats terroristes sense 
presumpció d'innocència i sense que s'hagin demostrat amb proves. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 10 

19. Demostració 
de les 
vulneracions 

El text atribueix delictes als detinguts que presenta com a reals sense 
aportar-ne proves, tal com s'ha explicat a l'apartat 17, d'Implícits. 

       

       

1. Núm. id. 67 2. Diari El País 3. Data 21/12/2019  

4. Pàgina 17 5. Secció España 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de peça Notícia 

8. Títol Libertad para tres de los CDR encarcelados por terrorismo 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de les 
imatges Un dels detinguts, escortat per dos agents de la Guàrdia Civil 

13. Fonts 
citades 

Magistrats de l'Audiència Nacional 
Defenses dels acusats 
Guàrdia Civil 
Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes 
Vidal Aragonés (CUP) 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Buigas, Garzón i Duch surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

S'expliquen els motius de l'Audiència per alliberar els tres empresonats. 
Es recupera informació sobre la instrucció del cas i el presumpte paper 
dels tres acusats als "Equips de Resposta Tàctica". Es recullen 
reaccions de l'Acvot i de la CUP. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: miembros de los CDR 
Operació policial: Operación Judas 

17. Implícits Amb el resum dels fets delictius que la instrucció atribueix als acusats, 
confrontats amb la decisió dels jutges, s'entén que el diari vol posar en 
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qüestió l'alliberament. Es dóna validesa als "Equips de Resposta 
Tàctica" com a "ala más combativa y radical de los CDR". 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 68 2. Diari El Punt Avui 3. Data 21/12/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de peça Peça de portada 

8. Títol Llibertat per a tres dels CDR a la presó des del 23-S 

9. Subtítol L’AN imposa una fiança de 5.000 euros 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de les 
imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius Els empresonats Buigas, Garzón i Duch surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: CDR 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 69 2. Diari El Punt Avui 3. Data 21/12/2019  

4. Pàgina 13 5. Secció Nacional 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de peça Notícia 
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8. Títol L’Audiencia Nacional acorda la llibertat de 3 membres dels CDR 

9. Subtítol Imposa una fiança de 5.000 euros a Duch, Buïgas i Garzón, i té pendent 
de resoldre el cas de Codina 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de les 
imatges 

El portaveu d’Alerta Solidària, Xavier Pellicer, en un acte amb familiars 
dels detinguts, a Sabadell 

13. Fonts 
citades 

Magistrats de l'Audiència Nacional 
Fiscalia 
Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Buigas, Garzón i Duch surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

S'expliquen els motius de l'Audiència per alliberar els tres empresonats i 
les mesures cautelars aplicades. Es comenta que Alexis Codina està 
pendent de resolució. 

16. 
Terminologia 

Detinguts: membres dels CDR, ciutadans vinculats als CDR, investigats 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 70 2. Diari La Vanguardia 3. Data 21/12/2019  

4. Pàgina 18 5. Secció Política 6. Extensió 1/4 de pàgina  

7. Tipus de peça Notícia 

8. Títol Tres CDR acusats per l’Audiència Nacional surten de la presó 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de les 
imatges  

13. Fonts 
citades 

Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes 
Magistrats de l'Audiència Nacional 
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14. Ítems 
informatius Els empresonats Buigas, Garzón i Duch surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

S'expliquen els motius de l'Audiència per alliberar els tres empresonats i 
les mesures cautelars aplicades. 

16. 
Terminologia Detinguts: membres dels CDR 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

 

1. Núm. id. 71 2. Diari ABC 3. Data 27/12/2019  

4. Pàgina 17 5. Secció España 6. Extensió Breu  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Otros dos CDR quedan en libertad bajo fianza 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades 

Fuentes jurídicas (reservada) 
Sala Penal de l'Audiència Nacional 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Jolis i Codina surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa S'expliquen els motius de l'Audiència per alliberar els dos empresonats. 

16. 
Terminologia Detinguts: CDR, miembros de los Comités de Defensa de la República 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 72 2. Diari El País 3. Data 27/12/2019  

4. Pàgina 19 5. Secció España 6. Extensió Una columna  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Libertad bajo fianza para otros dos CDR investigados por terrorismo 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades Sala Penal de l'Audiència Nacional 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Jolis i Codina surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

No s'expliquen els arguments de la jutgessa per alliberar els 
empresonats, i s'insisteix en el suposat paper delictiu de cada acusat: 
Codina com a "miembro del supuesto núcleo productor de los explosivos" 
i Jolis com a encarregat de la "seguridad informática de una hipotética 
ocupación del Parlament". 

16. 
Terminologia 

Detinguts: CDR, presuntos miembros de una facción radicalizada de los 
Comités de Defensa de la República 

17. Implícits "También se ha impuesto una fianza de 10.000 euros para Alexis Codina, 
otro de los miembros de la célula" 
L'ús del mot "cèl·lula" atribueix als acusats activitats terroristes sense 
presumpció d'innocència i sense que s'hagin demostrat amb proves. 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats 10 

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions 

El text atribueix delictes als detinguts que presenta com a reals sense 
aportar-ne proves, tal com s'ha explicat a l'apartat 17, d'Implícits. 

       

       

1. Núm. id. 73 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/12/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 
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8. Títol L’Audiencia Nacional allibera els CDR Ferran Jolis i Alexis Codina 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius Els empresonats Jolis i Codina surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: CDR 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 74 2. Diari El Punt Avui 3. Data 27/12/2019  

4. Pàgina 13 5. Secció Nacional 6. Extensió 1/3 de pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol Només dos dels set CDR detinguts el 23-S continuen presos 

9. Subtítol Després d’alliberar-ne tres divendres passat, l’Audiència dicta llibertat 
amb fiança per a Ferran Jolis i Alexis Codina 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Els detinguts surten de la presó de Soto del Real 

13. Fonts 
citades Sala Penal de l'Audiència Nacional 



Anàlisi de la cobertura informativa de la premsa catalana i espanyola 

sobre les detencions d’independentistes del 23 de setembre del 2019 

Annex 

 

 

Roger Font Vilagran 

 

70 
 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Jolis i Codina surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

S'expliquen els motius de l'Audiència per alliberar els dos empresonats, i 
s'emfasitza que encara queden dos dels CDR a la presó. 

16. 
Terminologia Detinguts: CDR detinguts, empresonats 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 75 2. Diari La Vanguardia 3. Data 27/12/2019  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de 
peça Peça de portada 

8. Títol L’Audiència rebaixa la investigació sobre els CDR 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de 
les imatges  

13. Fonts 
citades  

14. Ítems 
informatius  

15. Estructura 
narrativa  

16. 
Terminologia Detinguts: membres dels CDR detinguts 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de  
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les 
vulneracions 

       

       

1. Núm. id. 76 2. Diari La Vanguardia 3. Data 27/12/2019  

4. Pàgina 22 5. Secció Política 6. Extensió Mitja pàgina  

7. Tipus de 
peça Notícia 

8. Títol L’Audiència Nacional rebaixa ara la possessió d’explosius dels CDR 

9. Subtítol Fixa fiances per a dos implicats més després de disminuir els riscos i les 
alarmes 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de 
les imatges Manifestants i Mossos a Barcelona 

13. Fonts 
citades 

Sala Penal de l'Audiència Nacional 
"fonts jurídiques" (reservada) 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Jolis i Codina surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

El relat se centra en els explosius i en com l'Audiència Nacional reconeix 
que els acusats només tenien substàncies precursores. Els alliberaments 
de dos empresonats passen a un segon pla, i s'expliquen els fets que la 
investigació atribueix a cadascun. Hi ha un canvi de nomenclatura de de 
l'ERT, que ja no és l'Equip de Resposta Tàctica, sinó l'Equip de 
Resistència Tàctica. Ferran Jolis apareix citat com a "Solis". 

16. 
Terminologia Detinguts: CDR, implicats 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. 
Demostració de 
les 
vulneracions  

 

1. Núm. id. 77 2. Diari El País 3. Data 11/1/2020  

4. Pàgina 19 5. Secció España 6. Extensió Breu  

7. Tipus de peça Notícia 
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8. Títol La Audiencia deja en libertad a otros dos CDR 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de les 
imatges  

13. Fonts citades Jutge Manuel García-Castellón 
Sala Penal de l'Audiència Nacional 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Ros i Tomàs surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

Es confronten els arguments de la Sala Penal i del jutge instructor (la 
primera qüestiona el terrorisme, el segon no ho descarta) per explicar 
el motiu de l'alliberament. 

16. Terminologia Detinguts: CDR, miembros de los CDR 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 78 2. Diari El Punt Avui 3. Data 11/1/2020  

4. Pàgina 1 5. Secció Portada 6. Extensió   

7. Tipus de peça Peça de portada 

8. Títol Llibertat per als dos últims CDR empresonats acusats de terrorisme 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol Nacional 

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de les 
imatges  

13. Fonts citades 
 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Ros i Tomàs surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa  
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16. Terminologia Detinguts: CDR empresonats 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

       

       

1. Núm. id. 79 2. Diari El Punt Avui 3. Data 11/1/2020  

4. Pàgina 13 5. Secció Nacional 6. Extensió 2/3 de pàgina  

7. Tipus de peça Notícia 

8. Títol L’Audiencia Nacional dicta llibertat per als últims CDR 

9. Subtítol El jutge imposa fiances de 30.000 i 15.000 euros per als dos 
detinguts, que ahir a la nit van deixar la presó de Soto del Real 
Al desembre ja van sortir els altres cinc encausats per l’operació 
Judes 

10. Avanttítol Catalunya vol viure en llibertat 

11. Mida de les 
imatges Mitjana 

12. Subjectes 
principals de les 
imatges Manifestants a Sabadell 

13. Fonts citades Jutge Manuel García-Castellón 
Alerta Solidària 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Ros i Tomàs surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

S'expliquen els arguments del jutge per alliberar els acusats i quines 
mesures cautelars els aplica. També explica els fets que la 
investigació atribueix a cadascú. 

16. Terminologia Detinguts: CDR, detinguts, encausats 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  
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1. Núm. id. 80 2. Diari La Vanguardia 3. Data 11/1/2020  

4. Pàgina 12 5. Secció Política 6. Extensió 1/4 de pàgina  

7. Tipus de peça Notícia 

8. Títol L’Audiència deixa lliures els últims CDR a la presó 

9. Subtítol 
 

10. Avanttítol  

11. Mida de les 
imatges  

12. Subjectes 
principals de les 
imatges  

13. Fonts citades Jutge Manuel García Castellón 
Sala Penal de l'Audiència Nacional 

14. Ítems 
informatius Els empresonats Ros i Tomàs surten en llibertat 

15. Estructura 
narrativa 

Es confronten els arguments de la Sala Penal i del jutge instructor (la 
primera qüestiona el terrorisme, el segon no el descarta) per explicar 
el motiu de l'alliberament. 

16. Terminologia Detinguts: CDR, membres dels CDR, detinguts 
Operació policial: operació Judes 

17. Implícits 
 

18. Principis 
deontològics 
vulnerats  

19. Demostració 
de les 
vulneracions  

 


