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Catalunya i l’Estat espanyol han viscut 
amb excepcionalitat les setmanes prèvies 
i posteriors a l’1 d’octubre de 2017 (1-O), 
dia en què la Generalitat va convocar 
la ciutadania catalana a un referèndum 
d’autodeterminació suspès pel Tribunal 
Constitucional a instàncies del Govern 
central. El context polític i social ha afectat, 
també, la capacitat i la llibertat dels 
periodistes i dels mitjans de comunicació per 
fer la seva feina. 

Per això, des de Mèdia.cat, l’Observatori Crític 
dels Mitjans de comunicació del Grup de Perio-
distes Ramon Barnils, s’ha consi- 
derat oportú de fer-ne un informe a partir 
de les dades registrades al Mapa de la censura. 
Aquest mapa té l’objectiu, des de l’any 2015, 
de recollir en temps real fets o situacions 
que coarten la tasca dels periodistes o que 
poden restringir les llibertats d’expressió 
o d’informació de la ciutadania als territo-
ris de parla catalana (en el present informe 
s’inclouen també fets ocorreguts en altres 
territoris però relacionats amb l’1 d’octubre).

Inspirat en l’ambiciós projecte europeu  
Index on Censorship, el Mapa ha augmentat 
substancialment la seva activitat els mesos 
de setembre i octubre de 2017, i en aquest 
període ha recollit més d’un centenar de casos 
relacionats amb el referèndum de l’1-O. 

Es tracta de casos que inclouen des d’agres-
sions, amenaces o intimidacions a perio-
distes fins a crítiques dels professionals a la 
censura imposada pels mitjans en què tre-
ballen, passant per denúncies a periodistes 
o a mitjans. També s’han recollit possibles 
restriccions a les llibertats d’expressió o 
d’informació de la ciutadania en relació amb 
la seva participació social o política. 

Amb el present informe, que sistematitza 
i documenta aquest centenar de casos 
registrats al Mapa de la censura, el Grup de 
Periodistes Ramon Barnils vol posar sobre 
la taula que l’actuació de diversos poders de 
l’Estat espanyol per impedir l’1-O i la situació 
generada entorn d’aquests fets pot estar 
inhibint la tasca periodística i restringint la 
llibertat d’expressió i d’informació dels perio-
distes i de tota la ciutadania. L’informe pretén 
alertar l’opinió pública sobre aquests casos, 
denunciar la possible vulneració de drets i 
contribuir que es garanteixin en el futur. Amb 
aquest objectiu, el Grup Barnils farà arribar 
l’informe a organismes que treballen en la 
defensa de les llibertats d’informació i  
d’expressió a escala nacional i internacional. 

IN 
TRO
DUC
CIÓ 

https://www.media.cat/
https://www.grupbarnils.cat/
https://www.grupbarnils.cat/
https://www.media.cat/mapacensura/
https://www.indexoncensorship.org/


5 La llibertat d’expressió és un dret universal 
recollit a l’article 19 de la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans, que diu: “Tota perso-
na té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; 
aquest dret inclou el de no ser molestat a 
causa de les pròpies opinions i el de cercar, 
rebre i difondre les informacions i les idees 
per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres”. 
També el recullen l’article 10 del Conveni 
Europeu de Drets Humans i l’article 20 de la 
Constitució espanyola, el qual fa referència a 
les llibertats d’expressió i d’informació com a 
drets fonamentals de la manera següent: 

1Es reconeixen i es protegeixen els  
drets: 

a) A expressar i difondre lliurement els 
pensaments, les idees i les opinions 
mitjançant la paraula, l’escriptura o 
qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i a la creació literària, 
artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o a rebre lliurement 
informació veraç per qualsevol mitjà 
de difusió. La llei regularà el dret a 
la clàusula de consciència i al secret 
professional en l’exercici d’aquestes 
llibertats.

2L’exercici d’aquests drets no pot ser re-
stringit per mitjà de cap tipus de censura 

prèvia.

3La llei regularà l’organització i el control 
parlamentari dels mitjans de comuni-

cació social que depenguin de l’Estat o de 
qualsevol entitat pública i garantirà l’accés a 
aquests mitjans dels grups socials i polítics 
significatius, respectant el pluralisme de la 
societat i de les diferents llengües d’Espanya.

4Aquestes llibertats tenen el límit en el 
respecte als drets reconeguts en aquest 

títol, en els preceptes de les lleis que el 
desenvolupin i, especialment, en el dret a 
l’honor, a la intimitat, a la imatge pròpia i a la 
protecció de la joventut i de la infància.

5Només podrà acordar-se el segrest de 
publicacions, gravacions i altres mitjans 

d’informació en virtut de resolució judicial.

EXPRESSIÓ
I INFORMACIÓ, DRETS  
FONAMENTALS
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ELS OBJECTIUS D’AQUEST INFORME SÓN 
ELS SEGÜENTS: 

• Recollir, ordenar i analitzar tot allò 
que el Mapa de la censura ha registrat 
en les setmanes immediatament  
anteriors i posteriors a l’1-O, perquè 
pot estar restringint la tasca periodísti-
ca o la llibertat d’expressió o d’infor-
mació de la ciutadania. L’objectiu és 
que sigui accessible i fàcil de consultar.

• Plantejar fins a quin punt aquest cúmul 
de situacions poden estar condicio-
nant o inhibint la tasca periodística, o 
restringint drets fonamentals. 

• Posar aquest recull a disposició de 
l’opinió pública i de diversos orga- 
nismes nacionals i internacionals que 
treballen en la defensa de les llibertats 
d’informació i expressió.

OB 
JEC 
TIUS



7 En essència, l’informe consisteix a fer un re-
cull de tot allò registrat al mapa entre el 6 de 
setembre de 2017, moment en què s’aprova 
la Llei del referèndum i el Govern en signa el 
decret de convocatòria, i l’1 de novembre, un 
mes després del referèndum. L’1 de novem-
bre és també l’endemà que Puigdemont i 
membres del seu Govern facin una roda de 
premsa des de Brussel•les i l’endemà que des 
de l’Audiència Nacional sigui citat a declarar 
tot l’executiu català.

Les entrades al mapa parteixen de les 
informacions que n’han fet els mitjans de 
comunicació. També, en alguns casos, del 
contacte directe de l’equip de Mèdia.cat amb 
professionals que haurien estat agredits, 
intimidats, pressionats o censurats, o de les 
informacions que els protagonistes n’han 
publicat a les xarxes socials.

En la detecció de casos hi ha treballat un 
equip de voluntaris, alhora que Mèdia.cat 
disposa de diversos canals on periodistes 
o ciutadania poden comunicar situacions 
susceptibles d’aparèixer al mapa: els comptes 
de Twitter i Facebook de Mèdia.cat, un compte 
de Telegram i el correu electrònic.

Per elaborar aquest informe s’ha verificat 
que tots els casos s’hagin publicat en diver-
sos mitjans de comunicació o que provinguin 
de fonts fiables. Al llistat final s’adjunten els 
enllaços d’algunes de les fonts consultades. 

El recull de casos s’ordena en dos sentits. 
D’una banda, segons unes categories que 
estableixen a qui i com afecta cada fet o si- 
tuació, i de l’altra, temporalment i amb relació 
a les dates clau dels esdeveniments polítics.

Tot plegat s’acompanya d’una anàlisi de les 
dades que pretén ser-ne un resum, i també 
d’algunes pinzellades sobre els drets fona-
mentals a les llibertats d’expressió i d’infor-
mació.

A més, s’afegeix la visió d’una experta en 
l’àmbit jurídic, que exposa algunes claus per 
analitzar fins quin punt les decisions del po-
der judicial emparades en la legalitat podrien 
arribar a vulnerar els drets esmentats.

ME 
TO 
DO 
LO 
GIA
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LES CATEGORIES                                

Les que estan relacionades directament amb 
la feina dels periodistes o els mitjans de 
comunicació són les següents:

Negra Fa referència a agressions, amena- 
ces o intimidacions a periodistes o mitjans de 
comunicació. 

Taronja Fa referència a resolucions judicials, 
actuacions policials o denúncies que poden 
estar obstaculitzant la feina de periodistes o 
mitjans de comunicació. 

Grisa Fa referència a legislació o posiciona-
ments de poders públics que poden estar sent 
restrictius amb relació a la feina de perio-
distes o mitjans de comunicació.

Verda Fa referència a pressions, censura 
o “autocensura” a periodistes o mitjans de 
comunicació. 

El mapa inclou també categories no relacio-
nades directament amb la feina de perio-
distes o mitjans, però sí amb la possible 
restricció dels drets fonamentals de llibertat 
d’expressió o d’informació de la ciutadania:

Lila Restriccions o amenaces a la llibertat 
d’expressió o d’informació de la ciutadania en 
relació amb la participació social o política.

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

Marró  Censures a expressions artístiques, 
acadèmiques o d’altre tipus.

Queden excloses d’aquest informe les pos-
sibles restriccions a la llibertat d’expressió 
vinculades al dret de participació política dels 
càrrecs electes, així com la restricció dels 
mateixos drets en l’organització logística del 
referèndum.



9 En poc menys de dos mesos, el Mapa de la 
censura ha registrat un total de 110 fets o 
situacions que encaixen en les categories  
esmentades. A continuació en fem una  
síntesi.

Més de la meitat de les entrades al mapa, 
63 en concret, han afectat directament els 
periodistes o els mitjans de comunicació. 
D’aquests ítems, Mèdia.cat considera espe-
cialment greu que 33 fan referència a agres-
sions, intimidacions o amenaces a periodistes 
o mitjans.

Les agressions, amenaces o intimidacions a 
periodistes o mitjans han tingut lloc ma-
joritàriament a partir del 20 de setembre, dia 
en què van ser detinguts diversos alts càrrecs 
de la Generalitat i que va suposar un augment 
de la tensió social. Han afectat periodistes 
i mitjans que treballen en el marc català, 
estatal o internacional, encara que Catalunya 
Ràdio i TV3 ho han patit especialment. En la 
major part dels casos, han estat particulars 
els qui haurien agredit, intimidat o amenaçat 
els professionals, cosa que, molt majoritàri-
ament però no en exclusiva, s’ha produït en 
el marc de manifestacions nacionalistes 
espanyoles, que acumulen més d’una vin-
tena de casos. A més, el dia del referèndum, 
l’1 d’octubre, Mèdia.cat va registrar dos casos 
d’agressions a periodistes per part d’agents 
dels cossos de seguretat estatals. També, 
en l’aturada general del 3 d’octubre, es van 
produir diverses situacions que encaixen en 
aquesta categoria, en aquest cas provocades 
per ciutadans. 

Pel que fa a les resolucions judicials,  
actuacions policials o denúncies que  
poden estar obstaculitzant la feina de  
periodistes o mitjans de comunicació, 
l’Observatori ha registrat 11 casos. Una part 
substancial fan referència a les notificacions 
que prohibeixen publicar anuncis del referèn-
dum, sota amenaça de repercussions en 
l’àmbit penal. Notificacions dutes a terme ma-
joritàriament de forma presencial per agents 
estatals, que es produeixen durant el mes de 
setembre i que afecten mitjans públics i pri-
vats. Alguns dels directors de les publicacions 
afectades són citats a declarar el 20 d’octubre 
com a testimonis. D’altra banda, segons el 
registre de Mèdia.cat, s’han produït tres casos 
de denúncies per part de representants dels 
cossos de seguretat estatals a periodistes 
o publicacions. Afecten la directora d’El matí 
de Catalunya Ràdio, un periodista de TV3 i la 
publicació satírica d’àmbit estatal El Jueves.
Quant als casos de pressions, censura o 

ANÀ
LISI
DE DADES
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“autocensura” de periodistes o mitjans de 
comunicació, repartits de forma bastant 
uniforme en el període analitzat i amb una 
casuística força diversa, considerem especial-
ment rellevants les queixes dels treballadors 
de la televisió i la ràdio públiques estatals, 
que mostren el seu desacord amb la forma 
com s’han tractat informacions referents a 
l’1-O. Destaquem també que articulistes del 
diari El País se senten censurats pel rotatiu, 
que en el cas de John Carlin li comunica el seu 
acomiadament. D’altra banda, hem registrat 
alguns casos d’aparent “autocensura” en mit-
jans locals o regionals, que deixen d’emetre 
programes referents a l’1-O o que obvien pub-
licar-ne certes informacions. En total, aquesta 
categoria inclou 18 casos. 

Finalment, respecte a la legislació o els posi-
cionaments de poders públics que poden 
estar sent restrictius amb relació a la feina 
de periodistes o mitjans de comunicació, con-
siderem que cal deixar constància que, amb 
motiu del referèndum, la Generalitat instal•la 
un centre de premsa a la seu de l’empresa 
Mediapro en què es fa pagar els periodistes 
per accedir-hi. 
Pel que fa a les 47 entrades registrades al 
mapa que no fan referència directa als pe-
riodistes o mitjans de comunicació, destaca 
el tancament de webs relacionades amb el 
referèndum, en alguns casos sense notificació 
prèvia. Es tracta de pàgines web tant insti-
tucionals com d’entitats. Algunes d’aquestes 
són replicades per ciutadans en dominis 
diferents; ciutadans que, en diversos casos, 
després són citats a declarar, alguns d’ells 
sense saber que ho fan com a investigats. 
També, gran part dels ítems fan referència a 
la suspensió o la denegació de permisos per 
a conferències o actes sobre el referèndum, 
tant a Catalunya com en diversos punts de 
l’Estat. I un gran gruix correspon a les actu-
acions, majoritàriament a càrrec de policies 
locals actuant com a policia judicial, en què 
coincidint amb l’inici de la campanya per 
l’1-O, es requisen cartells i altre material del 
referèndum i, en certs casos, es fa identificar 
les persones que ho difonen o repartei-xen. 
També recollim la decisió de Correus de no 
repartir la revista d’Òmnium; les entrades 
dels cossos estatals a impremtes per requi-
sar-hi publicitat o material relacionat amb la 
difusió del referèndum, o la suspensió d’una 
conferència d’un dibuixant català a Bulgària. 
Finalment, coincidint amb la data del tanca- 
ment de l’informe, surt a la llum que dos 
ciutadans de Lleida han estat arrestats per la 
Guàrdia Civil acusats d’un presumpte delicte 
d’incitació a l’odi després que hagin identificat 

a les xarxes socials agents dels cossos de 
seguretat estatals. 

De totes les entrades registrades al mapa, 
desenes s’emmarquen en les actuacions del 
poder judicial per evitar el referèndum.  
Actuacions, per tant, emparades en la legali-
tat, però que són qüestionables des del punt 
de vista dels drets fonamentals. Així queda 
palès en el quadre següent, que recull les con-
sideracions d’una experta jurista en la qüestió. 

La Constitució espanyola de 1978 preveu la 
participació de la ciutadania en els afers  
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d’interès públic i els drets a la llibertat 
ideològica i a l’expressió lliure de les  
creences, o el de comunicar o rebre 
lliurement informació veraç. Aquest últim, 
recollit a l’article 20.1d, és un pilar de 
l’arquitectura democràtica. Sense opinió 
pública lliure i ben informada, on circulin 
sense traves opinions i informacions, no hi 
podrà haver democràcia.

Que aquests drets estiguin previstos a la Con-
stitució, la norma que fa de punta de piràmide, 
significa que totes les altres normes de 
l’ordenament jurídic hauran de promulgar-se, 
interpretar-se i aplicar-se de manera que es 
preservi al màxim el seu contingut.

És cert, però, que tant la Constitució com els 
convenis internacionals que reconeixen la lli- 
bertat d’expressió i d’informació n’estableix-
en també la possibilitat de restricció de 
manera excepcional. Per exemple, per prote-
gir els drets personals d’altres o la protecció 
de la infància.  

Com concretar el topall per a la ingerència 
o la restricció de les llibertats d’expressió 
i d’informació és una qüestió que s’ha anat 
perfilant a cop de resolució judicial, cas per 
cas. Les decisions dels tribunals estatals han 
vingut marcades per la jurisprudència del  
Tribunal Europeu de Drets Humans i per altres 
pautes internacionals com la del relator de les 
Nacions Unides per la Llibertat d’Expressió.

Això sí, en cada cas s’ha de decidir sobre els 
drets antagònics en conflicte. Per exemple, 
llibertat d’expressió versus intimitat d’un 
tercer, o llibertat d’expressió versus seguretat 
nacional. Els criteris, que s’han anat perfilant 
des dels anys setanta, es poden sintetitzar 
així: la restricció haurà de ser excepcional, 
haurà d’estar prevista per llei, haurà de 
perseguir una finalitat legítima, haurà de ser 
proporcional i, a més, haurà de consi- 
derar-se una mesura “necessària en una 
societat democràtica”.

Per tant, en el cas de l’1-O, la legitimitat de 
les restriccions a la llibertat d’expressió no 
es pot analitzar cenyint-se a examinar si 
provenen del dictat d’una resolució judicial. 
Tot i tenir aquest primer esglaó de cobertura 
legal, l’anàlisi ha de ser molt més profunda. 
Les ingerències per part de l’autoritat sempre 
haurien d’operar amb criteris quirúrgics i no 
de brotxa gorda. 
Sense ànim d’exhaustivitat, plantejarem deu 
preguntes, que haurien de ser respostes cas 
per cas i que ens poden ajudar a dilucidar si la 

 
A CÀRREC DE LAIA SERRA,  
ADVOCADA EXPERTA  
EN DRETS FONAMENTALS
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restricció i la seva aplicació han estat cor-
rectes. 

1       La prohibició, tot i haver estat dictada per 
un òrgan judicial, tenia legitimitat d’origen? 

Tenia relació amb els motius de restricció 
previstos en la Constitució o en d’altres lleis 
específiques?

2El tipus de prohibició estava justificat i era 
proporcional amb relació a la finalitat que 

perseguia en un context democràtic? Existien 
alternatives en l’abast  
o la forma de la restricció, menys lesives?

3Els termes de la prohibició eren prou clars 
per entendre sobre què no es podia infor-

mar? Estaven adaptats a les competències i 
funcions de qui anava adreçada?

4Eren entenedores les conseqüències 
derivades de fer cas omís de la prohibició? 

L’advertiment contenia l’amenaça de sanció 
per la via penal?

5 L’ambigüitat o la severitat de l’adver- 
tència o de la forma de trametre-la  

podien provocar un efecte dissuasiu o inhi- 
bidor en la divulgació d’altres informacions 
que no formaven part de la prohibició? 

6En el cas del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya i del Jutjat d’Instrucció 

número 13, pertanyents a la jurisdicció penal 
i que investiguen unes persones concretes 
per si uns fets determinats poguessin ser 
delictius, les mesures cautelars dictades, com 
ara el tancament de webs, tenien una estricta 
relació amb la investigació?

7Aquestes mesures tenien una durada 
temporal acotada? Abans de dur-les a 

terme es va donar la possibilitat de com-
plir-les voluntàriament? O un cop dictades, es 
va facilitar que els perjudicats poguessin fer 
valer els seus drets? Les resolucions judicials 
obeïen als paràmetres jurisprudencials sobre 
la matèria?

8En el cas del Jutjat d’Instrucció número 
13 de Barcelona, el fet d’estar les seves 

actuacions sota secret de sumari va impedir 
la fiscalització dels raonaments en base als 
quals es va acordar la prohibició per part dels 
perjudicats per la mesura? 

9Els òrgans judicials que han dictat 
mesures restrictives entorn del 

referèndum, o la Fiscalia que les ha impulsat, 
han pres cura de supervisar-ne l’execució per 

evitar eventuals excessos en el compliment 
de les seves instruccions? 

10Els òrgans judicials o portaveus dels 
mateixos han fet palesa la seva posició 

de suport als mitjans de comunicació i al dret 
a la llibertat d’informació? S’han posicionat 
en contra d’eventuals denúncies mancades 
de fonament contra periodistes o mitjans de 
comunicació?  
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AGRESSIONS, AMENACES 
O INTIMIDACIONS A 
PERIODISTES O MITJANS 
DE COMUNICACIÓ  

33
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6/9/2017 

El Parlament aprova la 
Llei del referèndum i el 
Govern signa el decret 
de convocatòria de l’1-O 

El Tribunal 
Constitucional suspèn 
cautelarment tant la Llei 
del referèndum com el 
decret de convocatòria 
de l’1-O

La Guàrdia Civil deté 
diversos alts càrrecs 
de la Generalitat. El 
Govern central amarra 
a Catalunya tres vaixells 
per a agents dels cossos 
i forces de seguretat de 
l’Estat. I la Generalitat 
rep la notificació del 
ministre d’Hisenda, 
Cristóbal Montoro, en 
què comunica que l’Estat 
passa a gestionar la 
caixa catalana. Comença 
una gran mobilització 
ciutadana 

7/9/2017 

20/9/2017 Un ciutadà independentista agafa el micròfon 
del periodista Hilario Pino al final d’una  
connexió de La Sexta TV des de Barcelona

Participants en una concentració nacionalista 
espanyola a Barcelona amenacen, coaccionen, 
intenten agredir o agredeixen periodistes 

20/9/2017 

22/9/2017 

Un grup de manifestants ultranacionalistes 
espanyols insulta i intenta prendre els mòbils 
als periodistes que informaven sobre la 
trobada promoguda per Podemos a Saragossa 
per debatre propostes sobre Catalunya

24/9/2017 

Un individu que s’identifica com “un facha de 
esos que tanto te gustan” amenaça i insulta el 
periodista Jordi Borràs trucant-li al seu telèfon 
particular 

26/9/2017 

Desenes de manifestants ultranacionalistes 
espanyols es concentren davant els estudis 
de Catalunya Ràdio i qualifiquen Mònica Terri-
bas d’”hutu” i “subvencionada”

27/9/2017 

Un càmera de TV que cobria la manifestació 
contra l’1-O a Barcelona, agredit i amenaçat 
per alguns dels concentrats

30/9/2017 

Un vehicle de TV3 apareix, passades les dues 
de la matinada, amb les quatre rodes punxa-
des i un vidre trencat
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Referèndum

Aturada general a 
Catalunya. Discurs del 
Rei, que acusa el Govern 
català d’una deslleialtat 
inadmissible

Banc Sabadell aprova 
traslladar el seu domicili 
social fora de Catalunya. 
En els dies següents 
el seguiran centenars 
d’empreses

El Govern trasllada 
els resultats definitius 
del referèndum al 
Parlament

1/10/2017 

Un periodista d’El Periódico és colpejat al cap 
i a l’esquena per agents de la Policia Nacional 
mentre grava càrregues policials al Col·legi 
Ramon Llull

Una periodista d’aguaita.cat és agredida per 
agents antiavalots de la Guàrdia Civil mentre 
cobria les càrregues policials a la Ràpita

1/10/2017 

Manifestants ultranacionalistes espanyols 
intimiden i insulten una periodista de Russia24 
a Barcelona

3/10/2017 

Un equip de La Sexta surt del Parlament 
escortat pels cossos de seguretat després de 
rebre insults i amenaces per part de manifes-
tants independentistes

El director de la televisió de Sant Andreu de la 
Barca, agredit per un manifestant mentre cobria 
el tall de l’A-2 amb motiu de l’aturada general

3/10/2017 

 Agredit a Barcelona un fotoperiodista al crit 
de “¡Viva España!” després de cobrir la mani-
festació de l’aturada general

5/10/2017 

6/10/2017 

Un equip que treballa per a Telecinco és 
agredit i increpat a Barcelona en el marc de la 
manifestació unionista

Un manifestant ultranacionalista espanyol 
escup i llença cervesa a una periodista de La 
Directa

8/10/2017 

Manifestants ultranacionalistes espanyols 
increpen i insulten periodistes a la zona del 
Parlament perquè deixin de prendre imatges

Manifestants nacionalistes espanyols em-
penyen un reporter d’Euskal Telebista i li 
intenten prendre el micròfon

Ferit al cap un fotògraf aficionat en la man-
ifestació unionista en confondre’l amb un 
periodista de TV3

Agredit un periodista del Diari de Girona  
mentre cobria l’aturada general a Salt

“Sóc català i em feu fàstic”: un home escup al 
micròfon de TV3 a Madrid

4/10/2017 

Intents d’agressió i insults a reporters de TV3 a 
la manifestació unionista



17

Puigdemont deixa en 
suspens la declaració 
d’independència per 
intentar obrir diàleg amb 
el Govern espanyol i la 
comunitat internacional

El Consell de 
Ministres requereix 
a la Generalitat que 
aclareixi en dos dies 
hàbils si ha declarat 
la independència. És 
el requeriment previ a 
l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució per al 
control subsidiari de la 
comunitat autònoma de 
Catalunya

Puigdemont no concreta 
si va declarar la 
independència. Dóna 
dos mesos al president 
espanyol per al diàleg. 
El Govern central no 
considera vàlida la 
resposta. El mateix dia, 
al vespre, l’Audiència 
Nacional declara 
presó sense fiança 
per als presidents de 
l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, 
amb relació als fets del 
20 de setembre

 
 
Rajoy anuncia que 
s’ha decidit posar en 
marxa l’article 155, amb 
el suport del PSOE i 
Ciutadans, per tornar a la 
normalitat i la legalitat, 
celebrar eleccions 
i continuar amb la 
recuperació econòmica 

10/10/2017 
Un manifestant ultranacionalista espanyol 
llança cervesa a la cara a un periodista del 
diari Ara en dues ocasions, i amenaça de violar 
una periodista

Pintades al cotxe de TV3 a Mallorca: “Viva  
España”, “Fuera de Mallorca”

10/10/2017 

11/10/2017 

16/10/2017 

21/10/2017 

25/10/2017 
Agredit un equip de TV3 a l’Escala mentre co-
bria una manifestació en suport als cossos de 
seguretat estatals allotjats en un càmping

Una periodista és agredida per un manifestant 
ultranacionalista espanyol en una concentració

12/10/2017 

Una periodista de RAC1 és increpada i agredida 
en una manifestació unionista

18/10/2017 
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Puigdemont descarta 
convocar eleccions en 
no rebre prou garanties 
del Govern central 
sobre l’aplicació del 
155, i deixa en mans del 
Parlament la declaració 
d’independència

El Parlament aprova la 
resolució per declarar 
la independència de 
Catalunya i el Senat 
aprova l’aplicació 
de l’article 155 de la 
Constitució 

Puigdemont i part 
dels membres del seu 
govern compareixen 
des de Brussel•les 
per denunciar les 
actuacions de l’Estat 
i anunciar que 
participaran a les 
eleccions. L’Audiència 
Nacional els cita a 
declarar per a aquella 
mateixa setmana

26/10/2017 

27/10/2017 

31/10/2017 

Destrosses a Catalunya Ràdio durant una 
marxa ultranacionalista espanyola

Un equip de Betevé rep empentes i insults 
per part de manifestants ultranacionalistes 
espanyols mentre cobreix l’atac contra Cata-
lunya Ràdio

Un fotògraf d’El País rep una coça a l’esquena 
en el moment de la concentració ultranaciona-
lista espanyola davant de Catalunya Ràdio

Agressió d’ultranacionalistes espanyols a una 
periodista d’Europa Press a Santander

27/10/2017 

Un periodista d’El Nacional és agredit quan 
cobria la manifestació unionista que se cele-
bra a Barcelona

 Insults i agressions a l’equip de TV3 desplegat 
a la manifestació unionista de Barcelona

29/10/2017

Un home amenaça amb un bastó un periodista 
perquè no faci fotos i en colpeja un altre en 
el marc d’una manifestació de nacionalistes 
espanyols

30/10/2017
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RESOLUCIONS JUDICIALS, 
ACTUACIONS POLICIALS O 
DENÚNCIES QUE PODEN ESTAR 
OBSTACULITZANT LA FEINA DE 
PERIODISTES O MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

LEGISLACIÓ O 
POSICIONAMENTS DE PODERS 
PÚBLICS QUE PODEN ESTAR 
SENT RESTRICTIUS AMB 
RELACIÓ A LA FEINA DE 
PERIODISTES O MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

1

PRESSIONS, CENSURA 
O “AUTOCENSURA” A 
PERIODISTES O MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

11

18
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La Guàrdia Civil escorcolla la redacció del 
setmanari El Vallenc a la recerca d’informació 
sobre els preparatius de l’1-O 

9/9/2017 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
fa arribar una notificació al director de TV3, 
i poc després al de Catalunya Ràdio, que els 
adverteix del seu deure d’impedir o paralitzar 
qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir 
la suspensió de la Llei del referèndum per part 
del Tribunal Constitucional

12/9/2017 

La Policia Local de Sitges pren el mòbil a un 
periodista de Nació Digital que cobria un acte 
de l’1-O

16/9/2017 

6/9/2017 

El Parlament aprova la 
Llei del referèndum i el 
Govern signa el decret 
de convocatòria de l’1-O 

El Tribunal 
Constitucional suspèn 
cautelarment tant la Llei 
del referèndum com el 
decret de convocatòria 
de l’1-O

7/9/2017 

 Se suspèn l’emissió del programa setmanal 
Vull una resposta d’Esplugues TV. Segons els 
professionals, és perquè parlava de l’1-O

14/9/2017 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
ordena a la Guàrdia Civil informar-lo sobre 
quins mitjans de comunicació publiciten el 
referèndum

La Guàrdia Civil es presenta a la redacció dels 
mitjans de comunicació privats Vilaweb, Nació 
Digital, El Punt Avui, El Nacional i Racó Català 
i els comunica que no poden seguir publicant 
anuncis del referèndum, ja que és prohibit pel 
Tribunal Constitucional

15/9/2017 
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La Guàrdia Civil es presenta a Ràdio La Mina 
per notificar que no pot emetre anuncis insti-
tucionals sobre el referèndum

18/9/2017 

La Guàrdia Civil deté 
diversos alts càrrecs 
de la Generalitat. El 
Govern central amarra 
a Catalunya tres vaixells 
per a agents dels cossos 
i forces de seguretat de 
l’Estat. I la Generalitat 
rep la notificació del 
ministre d’Hisenda, 
Cristóbal Montoro, en 
què comunica que l’Estat 
passa a gestionar la 
caixa catalana. Comença 
una gran mobilització 
ciutadana 

20/9/2017 

La Guàrdia Civil es presenta a la seu del grup 
Totmedia per notificar que el digital elmon.cat 
no pot difondre anuncis institucionals sobre el 
referèndum

El consell professional de l’empresa pública 
Xarxa Audiovisual Local denuncia en un comu-
nicat penjat a Twitter que la direcció ha donat 
ordres a alguns programes de no entrevistar 
alcaldes ni alcaldesses fins a l’1-O

19/9/2017 

Treballadors de TVE a Catalunya es queixen 
davant el consell d’informatius del tractament 
“esbiaixat” que s’està donant a les informa-
cions sobre el que està passant a Catalunya

22/9/2017 

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil de-
nuncia la periodista Mònica Terribas, directora 
del programa El matí de Catalunya Ràdio, per 
demanar als oients que informessin sobre els 
moviments dels cossos de seguretat de l’Estat

24/9/2017 

La universitat Sciences Po de París no dóna 
permís per filmar, fer fotografies ni gravar 
àudio en una conferència del conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transpar-
ència, Raül Romeva, titulada “Autodetermi-
nació i democràcia: El cas de Catalunya”

25/9/2017 

L’associació professional Unión de Guardias 
Civiles denuncia davant la Fiscalia de l’Audièn-
cia Nacional, per presumptes delictes de danys 
o fins i tot de terrorisme, un periodista de TV3 
per saltar sobre el capó d’un vehicle del cos

Els subscriptors de l’Eco de Sitges de fora del 
Garraf no rebran amb normalitat la present 
edició del setmanari perquè Correus no el 
reparteix, en fer referència a l’1-O

29/9/2017 

Membres del Govern català compareixen 
davant la premsa a l’International Press and 
Broadcasting Center (IPBC) amb motiu de 
l’1-O. L’acreditació per accedir a aquest espai, 
propietat de Mediapro, té un cost de com a 
mínim 10 euros per periodista i dia
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Referèndum

Aturada general a 
Catalunya. Discurs del 
Rei, que acusa el Govern 
català d’una deslleialtat 
inadmissible

Banc Sabadell aprova 
traslladar el seu domicili 
social fora de Catalunya. 
En els dies següents 
el seguiran centenars 
d’empreses

El Govern trasllada 
els resultats definitius 
del referèndum al 
Parlament

1/10/2017 
La Policia Nacional expulsa un periodista 
de successos d’El Periódico de l’Escola Ra-
mon Llull de Barcelona malgrat que duia el 
braçalet de premsa

El consell d’informatius de TVE exigeix la 
dimissió de tota la direcció d’informatius per la 
cobertura de l’1- O

1/10/2017 

3/10/2017 

La Subdelegació del Govern espanyol a Lleida 
no deixa entrar periodistes quan l’oposició 
registra una petició perquè els cossos de 
seguretat estatals es retirin dels hotels de la 
ciutat

5/10/2017 

Joan B. Culla i Francesc Serés anuncien que  
pleguen com a articulistes d’El País per  
“censura”

5/10/2017 

6/10/2017 

2/10/2017 

La plantilla de Ràdio 4 denuncia la “manip-
ulació” de la cadena en explicar la realitat 
catalana

4/10/2017 
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Puigdemont deixa en 
suspens la declaració 
d’independència 
per intentar obrir 
diàleg amb el Govern 
espanyol i la comunitat 
internacional

El Consell de 
Ministres requereix 
a la Generalitat que 
aclareixi en dos dies 
hàbils si ha declarat 
la independència. És 
el requeriment previ a 
l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució per al 
control subsidiari de la 
comunitat autònoma de 
Catalunya

Puigdemont no concreta 
si va declarar la 
independència. Dóna 
dos mesos al president 
espanyol per al diàleg. 
El Govern central no 
considera vàlida la 
resposta. El mateix dia, 
al vespre, l’Audiència 
Nacional declara 
presó sense fiança 
per als presidents de 
l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, 
amb relació als fets del 
20 de setembre

Rajoy anuncia que 
s’ha decidit posar en 
marxa l’article 155, 
amb el suport del 
PSOE i Ciutadans, per 
tornar a la normalitat 
i la legalitat, celebrar 
eleccions i continuar 
amb la recuperació 
econòmica 

10/10/2017 

11/10/2017 

16/10/2017 

21/10/2017 

25/10/2017 
El País notifica a Jordi Matas Dalmases, cat-
edràtic de Ciència Política a la UB i col•labora-
dor habitual del diari, que no li publicarà un 
article que ha escrit 

El periodista i escriptor John Carlin és acomia-
dat d’El País, on feia de columnista

12/10/2017 

Ciudadanos lamenta que la premsa interna-
cional hagi “comprat” la versió dels fets de 
l’1-O que coincideix amb la de les “autoritats 
colpistes”

11/10/2017 

Sindicats de la Policia Nacional anuncien que 
denunciaran la revista El Jueves davant la 
Fiscalia General de l’Estat per un presumpte 
delicte d’injúries

 Crítiques a l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
per haver presumptament restringit notícies 
relacionades amb l’1-O als mitjans municipals

13/10/2017 

 Crítiques a l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
per haver presumptament restringit notícies 
relacionades amb l’1-O als mitjans municipals

La UAB es queixa al Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya i al Col•legi de Periodistes per 
la suposada falta d’ètica del programa Espejo 
público, d’Antena 3, en l’elaboració d’un repor-
tatge sobre amenaces a estudiants universi-
tàries de tendència unionista

16/10/2017 

17/10/2017 

El PSC de Cardedeu veta l’entrada de perio-
distes en un acte sobre la situació política al 
qual els havia convocat

20/10/2017 

Citats a declarar com a testimonis, en una 
caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, alguns 
responsables de mitjans que van publicar 
l’anunci del referèndum

24/10/2017 

L’alcalde de la Selva del Camp intenta prohibir a 
un periodista fer fotografies del plenari

22/10/2017 

Denuncien que agents de paisà s’infiltren als 
estudis de TVE a Sant Cugat del Vallès
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A LA CORDA FLUIXA

RESTRICCIONS O AMENACES 
A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 
O D’INFORMACIÓ DE LA 
CIUTADANIA EN RELACIÓ AMB 
LA PARTICIPACIÓ SOCIAL O 
POLÍTICA

PERSECUCIÓ DE BLOGUERS, 
COMPTES DE XARXES  
SOCIALS O PERIODISME 
CIUTADÀ

1

CENSURES A EXPRESSIONS 
ARTÍSTIQUES, ACADÈMIQUES  
O D’ALTRE TIPUS

44

2
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La Guàrdia Civil inspecciona la impremta  
Indugraf Offset, a Constantí

8/9/2017 

Un jutjat obliga l’Ajuntament de Madrid a 
suspendre cautelarment una conferència en 
suport a l’1-O i el dret a decidir organitzada pel 
col•lectiu Madrileñ@s por el Derecho a Decidir 
i prevista per al dia 17 en un local de titularitat 
municipal

12/9/2017 

6/9/2017 

El Parlament aprova la 
Llei del referèndum i el 
Govern signa el decret 
de convocatòria de l’1-O 

El Tribunal 
Constitucional suspèn 
cautelarment tant la Llei 
del referèndum com el 
decret de convocatòria 
de l’1-O

7/9/2017 

13/9/2017 

Tancada la web del referèndum, referendum.
cat, en presentar-se la Guàrdia Civil a la seu 
de l’empresa d’allotjament web CDMON a 
Malgrat de Mar

14/9/2017 

L’Ajuntament de Vielha no autoritza un acte de 
la CUP a favor del referèndum, previst en un 
passeig de la ciutat el diumenge 17 i en què es 
demanava un punt de llum

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
no autoritza un acte organitzat per Òmnium 
Cultural sota el títol de “Democràcia!” previst 
per al 15 de setembre en una plaça del municipi

 L’Ajuntament de Gijón retira l’autorització 
perquè se celebri una xerrada col•loqui sobre 
Catalunya en un espai municipal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
ordena el tancament de dues webs més sobre 
el referèndum
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15/9/2017 

Òmnium Cultural denuncia que Correus ha 
aturat el repartiment d’una part dels exem-
plars de la seva revista, que incloïa un domàs 
amb la paraula “democràcia!” i una guia del 
referèndum 

La Policia Local de Torredembarra impedeix la 
connexió a l’enllumenat públic per a la cele-
bració d’un acte de campanya de la CUP pel 
“Sí” al referèndum

La Policia Local de Vitòria fa aturar per ordre 
judicial un acte sobre el referèndum mentre se 
celebrava en un centre cívic de dependència 
municipal

La Guàrdia Civil registra, per ordre de Fiscalia, 
tres impremtes a la cerca de material rela-
cionat amb el referèndum de l’1-O, i en una 
d’elles requisa 100.000 cartells

16/9/2017 

La Policia Municipal de Sabadell atura mo-
mentàniament una cercavila per advertir 
que és convenient treure de la mà d’un dels 
gegants un cartell del “Sí”

La Policia Local de Palafolls identifica i denun-
cia membres d’ERC per penjar una pancarta a 
favor del “Sí”

La Guàrdia Urbana de Barcelona requisa ma-
terial de l’1-O i fa retirar una parada en divers-
es accions a la ciutat 

La Policia Local de Santpedor requisa, a mem-
bres de l’ANC a qui demana que s’identifiquin, 
diversos cartells que demanen el vot afirma-
tiu al referèndum

La Policia Local de Sant Cugat del Vallès aixe-
ca atestat per la ubicació a la via pública d’una 
urna gegant en defensa del referèndum

L’ANC de la vall del Ges retalla per la meitat un 
“Sí” al referèndum perquè la Policia Local de 
Torelló els indica que no poden exhibir mate-
rial de l’1-O

La Policia Local del Prat requisa material so-
bre l’1-O a membres d’ERC i els fa identificar
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Diverses operadores de telecomunicacions 
comencen a vetar l’accés des del territori 
espanyol a la pàgina web ref1oct.eu i a altres 
pàgines del referèndum per ordre judicial

La Guàrdia Civil intervé, en una impremta de 
Sant Adrià de Besòs, planxes destinades a 
elaborar cartells institucionals sobre l’1-O

Els Mossos d’Esquadra demanen la identifi-
cació a membres de les Joventuts d’ERC a Sol-
sona mentre penjaven cartells a favor del “Sí”

 La Guàrdia Urbana de Reus atura un acte 
conegut com a correvermut perquè l’anom-
enat bou de Reus duia cartells a favor del 
referèndum

17/9/2017 

La Guàrdia Urbana de Vic requisa material 
sobre el referèndum a la CUP i a Capgirem Vic

 La Guàrdia Urbana de Barcelona requisa ma-
terial per a la campanya del “Sí” i fa identificar 
quatre persones al Poblenou

Policia estatal de paisà confisca a Reus mig 
centenar de cartells sobre el referèndum i 
un cubell amb cola a un grup de joves que els 
estaven enganxant

 La Guàrdia Civil intervé 1,3 milions de cartells 
i fulletons de l’1-O en una impremta de Mont-
cada i Reixac

Ordenen retirar la campanya d’Òmnium pel 
referèndum a Mollet del Vallès

La Guàrdia Civil identifica a Amposta quatre 
persones i els requisa dinou cartells de la 
campanya pel “Sí” a l’1-O

La Fundació puntCAT notifica a l’ICANN haver 
estat obligada a clausurar la web ref1oct.cat 
i totes aquelles webs amb domini .cat que 
continguin qualsevol tipus d’informació sobre 
el referèndum de l’1-O
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La Guàrdia Civil confisca, a l’empresa Encuad-
ernaciones Rovira de Sabadell, més material 
de promoció del referèndum

18/9/2017 

La Guàrdia Civil deté 
diversos alts càrrecs 
de la Generalitat. El 
Govern central amarra 
a Catalunya tres vaixells 
per a agents dels cossos 
i forces de seguretat de 
l’Estat. I la Generalitat 
rep la notificació del 
ministre d’Hisenda, 
Cristóbal Montoro, en 
què comunica que l’Estat 
passa a gestionar la 
caixa catalana. Comença 
una gran mobilització 
ciutadana 

20/9/2017 

21/9/2017 

La Guàrdia Civil tanca sense advertència 
prèvia el web de l’ANC, i també al voltant de 
140 dominis més relacionats amb el referèn-
dum en les següents hores i dies

25/9/2017 

27/9/2017 

La Universitat d’Alacant suspèn la celebració 
de dos actes simultanis perquè un d’ells, 
promogut per la Plataforma pel Dret a Decid-
ir del País Valencià i a favor del referèndum, 
rep avisos i amenaces d’ultranacionalistes 
espanyols

Un ens dependent de la Diputació Provincial 
de Saragossa no cedeix el seu saló d’actes per 
a una trobada promoguda per Podemos per 
debatre propostes sobre Catalunya

Escorcoll a la casa d’un jove de Burjassot que 
hauria replicat voluntàriament la web del 
referèndum

22/9/2017 

Manifestants ultranacionalistes espanyols 
intenten boicotejar un acte en solidaritat amb 
el referèndum a València

Una quinzena de persones són citades a 
declarar a les comissaries de la Policia Nacio-
nal a Barcelona, Tarragona i Girona per haver 
duplicat webs sobre el referèndum

L’Ajuntament de Sueca retira un permís a l’or-
ganització juvenil Arran per celebrar un acte 
sobre el referèndum en un espai municipal

La Guàrdia Civil tanca de nou el web de l’ANC, 
així com el de Crida per la Democràcia i el de la 
campanya “Pren partit” de la CUP
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Referèndum

Aturada general a 
Catalunya. Discurs del 
Rei, que acusa el Govern 
català d’una deslleialtat 
inadmissible

Banc Sabadell aprova 
traslladar el seu domicili 
social fora de Catalunya. 
En els dies següents 
el seguiran centenars 
d’empreses

El Govern trasllada 
els resultats definitius 
del referèndum al 
Parlament

1/10/2017 

 L’Hotel Astoria de València cancel•la un acte 
en defensa del referèndum organitzat per la 
plataforma Va de Democràcia

3/10/2017 

5/10/2017 

6/10/2017 

28/9/2017 

Denegat el permís per a una concentració a 
Badajoz de rebuig a la repressió de l’1-O

4/10/2017 

29/9/2017 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
ordena a Google que retiri de PlayStore 
l’app que permet saber on s’ha de votar pel 
referèndum

Tancada la pàgina web de la iniciativa Escoles 
Obertes 



30

1-O. LLIBERTAT D’INFORMACIÓ 
A LA CORDA FLUIXA

Puigdemont deixa en 
suspens la declaració 
d’independència 
per intentar obrir 
diàleg amb el Govern 
espanyol i la comunitat 
internacional

El Consell de 
Ministres requereix 
a la Generalitat que 
aclareixi en dos dies 
hàbils si ha declarat 
la independència. És 
el requeriment previ a 
l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució per al 
control subsidiari de la 
comunitat autònoma de 
Catalunya

Puigdemont no concreta 
si va declarar la 
independència. Dóna 
dos mesos al president 
espanyol per al diàleg. 
El Govern central no 
considera vàlida la 
resposta. El mateix dia, 
al vespre, l’Audiència 
Nacional declara 
presó sense fiança 
per als presidents de 
l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, 
amb relació als fets del 
20 de setembre

Rajoy anuncia que 
s’ha decidit posar en 
marxa l’article 155, 
amb el suport del 
PSOE i Ciutadans, per 
tornar a la normalitat 
i la legalitat, celebrar 
eleccions i continuar 
amb la recuperació 
econòmica 

10/10/2017 

11/10/2017 

16/10/2017 

21/10/2017 

La Guàrdia Civil torna a tancar el web de l’ANC

10/10/2017 

18/10/2017 

L’ambaixada espanyola a Bulgària anul•la una 
xerrada sobre còmic del dibuixant Cels Piñol. 
Tindria a veure amb la seva ideologia indepen-
dentista
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31/10/2017 
20 minutos acomiada el dibuixant Eneko de-
sprés de no publicar-li en paper unes vinyetes 
relacionades amb l’1-O

30/10/2017 

Desactivats els webs govern.cat, president.cat 
i vicepresident.cat

1/11/2017 
Dos lleidatans expliquen haver estat arrestats 
per identificar a les xarxes socials agents dels 
cossos de seguretat estatals

Puigdemont descarta 
convocar eleccions en 
no rebre prou garanties 
del Govern central 
sobre l’aplicació del 
155, i deixa en mans del 
Parlament la declaració 
d’independència

El Parlament aprova la 
resolució per declarar 
la independència de 
Catalunya i el Senat 
aprova l’aplicació 
de l’article 155 de la 
Constitució 

Puigdemont i part 
dels membres del seu 
govern compareixen 
des de Brussel•les 
per denunciar les 
actuacions de l’Estat 
i anunciar que 
participaran a les 
eleccions. L’Audiència 
Nacional els cita a 
declarar per a aquella 
mateixa setmana

26/10/2017 

27/10/2017 

31/10/2017 
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En primer lloc, és evident que la prohibició  
del referèndum de l’1-O ha estat envoltada  
de situacions, incidents i fets que poden 
haver coartat la feina dels periodistes  
i vulnerat els drets fonamentals de les 
llibertats d’expressió o d’informació de  
tota la ciutadania.

Pel que fa a la feina dels periodistes, hem 
registrat 63 incidents, dels quals 33 corres- 
ponen directament a intimidacions, agres-
sions o amenaces a professionals o mitjans. 
11 fan referència a resolucions judicials,  
actuacions policials o denúncies que poden 
estar obstaculitzant-ne la feina. I 18 són 
probables casos de censura, “autocensura” 
o pressions als professionals. En múltiples 
ocasions, els periodistes no han pogut fer  
la seva feina a peu de carrer amb seguretat, 
ni tampoc han rebut un suport explícit 
d’organismes judicials o policials a favor 
del seu dret a informar. També, l’informe ha 
volgut incloure fets o situacions que poden 
afectar la llibertat d’expressió i d’informació 
de la ciutadania perquè ha registrat prop de 
mig centenar de casos que pensem que val la 
pena posar sobre la taula. 

En segon lloc, aquest document vol fer palès 
que, com recorda l’advocada Laia Serra, “en 
matèria de llibertat d’expressió i d’informació, 
les restriccions sovint provenen de la creació 
o permissivitat de condicions que en generen 
un efecte inhibidor o ‘autocensurador’”. No 
és l’objectiu d’aquest informe concretar des 
d’un punt de vista jurídic quin ha estat l’abast 
de la restricció d’aquests drets fonamentals, 
cosa que requeriria una anàlisi més profunda. 
El que sí que aquest document vol posar de 
manifest és que les restriccions de la tasca 
periodística i de les llibertats d’informació 
i d’expressió es produeixen no tan sols per 
l’acció directa de l’aparell judicial, policial o 
polític, sinó també per omissió. La manca 
de protecció dels periodistes en exercici 
de la seva tasca, d’una banda, i les accions 
reiterades de restricció de les llibertats 
d’expressió i d’informació, de l’altra, han 
generat un clima que pot haver inhibit altres 
informadors a l’hora de fer la seva feina o 
els ciutadans a l’hora d’exercir els seus drets 
fonamentals.

Mèdia.cat, com a Observatori crític dels 
mitjans, observa amb preocupació l’augment 
de situacions que afecten la tasca de servei 
a la ciutadania que fan els periodistes en 
l’actual clima polític i social. Si bé aquest 
informe acaba l’anàlisi el dia 1 de novembre, 
després d’aquesta data es continuen 

CON 
CLU 
SIONS



33 produint fets greus que seguim observant i 
documentant.

Per tot plegat, aquest informe vol alertar de 
la necessitat que s’aturin immediatament 
les accions que coarten la feina dels 
periodistes i que vulneren les llibertats 
d’expressió i d’informació, però també que 
els poders públics assumeixin un paper 
actiu per garantir que es pugui informar 
amb llibertat i que es respectin els drets 
fonamentals de tota la ciutadania.

Considerem que és vital fomentar la cons- 
ciència ciutadana i institucional sobre la 
necessitat de protegir drets fonamentals 
tan bàsics per a la democràcia com les 
llibertats d’expressió i d’informació. Sense 
aquestes no hi pot haver pluralitat, ni fisca- 
lització de l’actuació dels estaments públics 
per evitar-ne l’arbitrarietat.

Des de Mèdia.cat oferim el Mapa de la cen-
sura com a plataforma on fer arribar possi-
bles casos d’inhibició de la tasca periodística 
i dels mitjans de comunicació, i per a això 
posem a disposició el correu electrònic  

mapacensura@media.cat.  

El Mapa de la censura continua treballant i 
evolucionant i és obert a les consideracions 
de tothom.
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8/9/2017  

La Guàrdia Civil 

inspecciona la 

impremta Indugraf 

Offset, a Constantí

És després de controlar durant hores 

l'entrada i sortida dels treballadors, 

i de registrar-ne vehicles. La Guàrdia 

Civil sospita que s’hi podrien haver 

imprès milers de documents 

relacionats amb el referèndum però 

no hi troba res. 

http://www.naciodigital.cat/tarragona/

noticia/23494/guardia/civil/entra/

impremta/constanti 

http://www.lavanguardia.com/

politica/20170908/431128677120/guardia-

civil-entra-imprenta-constanti.html

9/9/2017
La Guàrdia Civil es-

corcolla la redacció 

del setmanari El 

Vallenc a la recerca 

d’informació sobre 

els preparatius de 

l’1-O

S'enduen un ordinador i diversa 

documentació, i copien el correu 

electrònic, tant el del setmanari com el 

privat del director, Francesc Fàbregas, 

que al seu torn és citat a declarar a 

la comandància del cos a Tarragona. 

Ell s'acull al seu dret a negar-se a 

declarar.

http://cadenaser.com/

emisora/2017/09/09/

sercat/1504953150_708046.html

http://www.elvallenc.cat/actualitat/la-

guardia-civil-abandona-el-vallenc-amb-

documentacio-de-lempresa/

12/9/2017  

El Tribunal Superior 

de Justícia de Cata-

lunya fa arribar 

una notificació al 

director de TV3, i 

poc després al de 

Catalunya Ràdio, 

que els adverteix 

del seu deure d'im-

pedir o paralitzar 

qualsevol iniciativa 

que suposi ignorar 

o eludir la suspen-

sió de la Llei del 

referèndum per 

part del Tribunal 

Constitucional

També rebrà la notificació la 

presidenta en funcions de la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach. 

L'advertència, segons el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, 

es refereix a tràmits interns o a la 

difusió de la campanya de publicitat 

de la Generalitat sobre l'1-O, no a les 

informacions periodístiques en aquest 

sentit.

http://www.elvallenc.cat/actualitat/la-

guardia-civil-abandona-el-vallenc-amb-

documentacio-de-lempresa/

http://www.eldiario.es/catalunya/

politica/Constitucional-TV3-Catalunya-

Radio-informacion_0_685932068.html

12/9/2017  

Un jutjat obliga 

l'Ajuntament de 

Madrid a suspen-

dre cautelarment 

una conferència 

en suport a l'1-O 

i el dret a decid-

ir organitzada 

pel col•lectiu 

Madrileñ@s por el 

Derecho a Decidir 

i prevista per al 

dia 17 en un local 

de titularitat mu-

nicipal

Ho ordena el Tribunal Contenciós 

Administratiu número 3 de Madrid 

arran d'un requeriment del Partit 

Popular. Segons el jutge, la cessió 

del local implicaria afavorir un acte 

de suport a una consulta convocada 

per una llei suspesa pel Tribunal 

Constitucional. El col•lectiu celebrarà 

finalment l’acte en un local privat.

http://www.elmundo.es/ 

madrid/2017/09/12/ 

59b7ffe7268e3e5e668b45d7.html 

https://elpais.com/ccaa/2017/09/13/ 

madrid/1505299470_550037.html

http://www.media.cat/2017/09/13/ 

debat-madrid-cronica-duna-censura/

http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23494/guardia/civil/entra/impremta/constanti 
http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23494/guardia/civil/entra/impremta/constanti 
http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23494/guardia/civil/entra/impremta/constanti 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170908/431128677120/guardia-civil-entra-imprenta-constanti.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170908/431128677120/guardia-civil-entra-imprenta-constanti.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170908/431128677120/guardia-civil-entra-imprenta-constanti.html
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13/9/2017
Tancada la web 

del referèndum, 

referendum.cat, 

en presentar-se la 

Guàrdia Civil a la 

seu de l'empresa 

d'allotjament web 

CDMON a Malgrat 

de Mar

El cos estatal lliura a CDMON una 

ordre del Jutjat d’Instrucció número 

13 de Barcelona per tancar el domini. 

El president Puigdemont en publica 

poc després un nou accés a través de 

Twitter. 

http://www.ara.cat/politica/jutge-ordena-

tancar-web-referendum_0_1868813288.

html 

http://www.europapress.es/nacional/

noticia-pagina-web-referendum-catalan-

deja-estar-operativa-20170913192616.html

https://elpais.com/ccaa/2017/09/13/

catalunya/1505324341_709098.html

14/9/2017  

Se suspèn l'emissió 

del programa 

setmanal Vull una 

resposta d'Esplu-

gues TV. Segons 

els professionals, 

és perquè parlava 

de l’1-O 

El programa, de debat polític, 

l’emet aquesta televisió i també 

Televisions Digitals Independents 

(TDI). Membres de l'equip expliquen 

que "la direcció de la TV, coaccionada 

i pressionada, va preferir no emetre el 

@VullUnaResposta perquè parlàvem 

de l'1-O". Amb tot, es va gravar i es pot 

veure a Youtube.

https://www.youtube.com/

watch?v=YZaNuE8Bvxk&feature=youtu.be

https://www.vilaweb.cat/noticies/vull-

una-resposta-el-programa-televisiu-que-

no-es-va-emetre-per-parlar-de-l1-o/

14/9/2017  

L'Ajuntament de 

Vielha no autoritza 

un acte de la CUP a 

favor del referèn-

dum, previst en un 

passeig de la ciutat 

el diumenge 17 i en 

què es demanava 

un punt de llum

El govern local considera que 

''qualsevol acte dirigit a la celebració 

del referèndum que ha estat suspès 

pel Tribunal Constitucional s'ha de 

considerar il•legal''. El consistori ho 

notifica als Mossos d'Esquadra. La 

CUP decideix igualment celebrar l'acte, 

en ser a l'exterior.

http://www.viurealspirineus.cat/

articulo/val-daran/vielha-prohibeix-

celebracio-dacte-cup-favor-

referendum/20170915095037008981.html

https://www.segre.com/es/noticias/

acto_por_si_vielha_pese_veto_del_

ayuntamiento_28286_102.html

14/9/2017
L'Ajuntament de 

Santa Coloma 

de Gramenet no 

autoritza un acte 

organitzat per 

Òmnium Cultural 

sota el títol de 

"Democràcia!" 

previst per al 15 de 

setembre en una 

plaça del municipi

El consistori fa referència a 

les providències del Tribunal 

Constitucional i eleva la decisió al 

Departament d'Interior perquè no es 

considera competent per autoritzar 

aquest acte, com tampoc un a favor 

del referèndum previst per al dia 16 i 

promogut per Som Gramenet. A més, 

trasllada la petició de les entitats 

a la Policia Local als efectes que 

corresponguin. Amb tot, les dues 

entitats mantenen i celebren els actes.

https://www.aldia.cat/catalunya/noti-

cia-lajuntament-santa-coloma- 

barcelona-eleva-generalitat- 

autoritzar-dos-actes-20170915175520.html 

http://www.elmundo.es/ 

cataluna/2017/09/15/ 

59bbcc6922601d78598b45dc.html

https://www.naciodigital.cat/ 

noticia/138271/ni/collegis/oberts/ni/

actes/santa/coloma/gramenet/no/autori-

tza/debat/omnium

https://www.somgramenet.

cat/2017/09/15/comunicat- 

lajuntament-no-autoritza-un- 

acte-a-favor-del-referendum/
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L'Ajuntament de 

Gijón retira l'autori-

tzació perquè se 

celebri una xerrada 

col•loqui sobre 

Catalunya en un 

espai municipal

Organitzat per la Federación Asturiana 

Memoria y República, a l’acte hi havien 

de participar membres d’ERC, la CUP i 

Catalunya en Comú. Abans de retirar 

l’autorització, inicialment concedida, el 

consistori pregunta als organitzadors 

quin serà el contingut de l’acte i 

els demana que acreditin que és 

conforme amb la suspensió, per part 

del Tribunal Constitucional, de la Llei 

del referèndum. Davant la negativa de 

l’Ajuntament, l’acte se celebra en un 

altre equipament no municipal.

http://www.publico.es/politica/

referendum-1-veto-libertad-expresion-

catalunya-llega-asturias.html

https://www.vilaweb.cat/noticies/1-o-

lacte-sobre-el-referendum-vetat-per-

lajuntament-de-gijon-se-celebra-aquest-

dissabte-a-la-manzorga/?f=rel

14/9/2017   

El Tribunal Superior 

de Justícia de Cata-

lunya ordena el 

tancament de dues 

webs més sobre el 

referèndum

Es tracta de garanties.cat, amb 

informació sobre la Llei del 

referèndum, i del web activat per la 

Generalitat per registrar voluntaris 

per a l’1-O. És una de les mesures 

cautelars sol•licitades per la Fiscalia 

en la seva querella contra el Govern 

català. 

http://www.eldiario.es/catalunya/

politica/TSJC_0_685931510.html?_

ga=2.219942809.1447169116.1505403976-

926904442.1475007946

http://beteve.cat/tsjc-tancament-

webs-mitjans-comunicacio-informin-

referendum-1o/

14/9/2017  

El Tribunal Superior 

de Justícia de Cata-

lunya ordena a la 

Guàrdia Civil infor-

mar-lo sobre quins 

mitjans de comuni-

cació publiciten el 

referèndum

El tribunal n’eximeix TV3 i Catalunya 

Ràdio, perquè ja van rebre la 

notificació en aquest sentit. És una 

altra de les mesures cautelars 

sol•licitades per la Fiscalia en la seva 

querella contra el Govern català. 

http://www.eldiario.es/catalunya/

politica/TSJC_0_685931510.html?_

ga=2.219942809.1447169116.1505403976-

926904442.1475007946

http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-

espanya-mon/2017/09/14/tsjc-ordena-

tancar-webs-relacionats/433801.html

15/9/2017
La Guàrdia Civil es 

presenta a la re-

dacció dels mitjans 

de comunicació 

privats Vilaweb, 

Nació Digital, El 

Punt Avui, El Nacio-

nal i Racó Català i 

els comunica que 

no poden seguir 

publicant anuncis 

del referèndum, ja 

que és prohibit pel 

Tribunal Consti-

tucional

També els adverteix que, en 

cas de fer-ho, poden incórrer 

en responsabilitats penals. Les 

notificacions es produeixen després 

que el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya hagi ordenat a la 

Guàrdia Civil informar-lo sobre quins 

mitjans de comunicació anuncien el 

referèndum.

https://www.vilaweb.cat/noticies/

vilaweb-als-seus-lectors-sobre-la-visita-

de-la-guardia-civil/

http://www.elnacional.cat/ca/politica/

guardia-civil-notificacio-mitjans-

comunicacio_191844_102.html

http://www.elpuntavui.cat/politica/

article/17-politica/1239841-el-tsjc-

requereix-l-editora-d-el-punt-avui-que-

no-publiqui-mes-anuncis-del-referendum.

html

https://www.racocatala.cat/

noticia/42519/guardia-civil-notifica-raco-

catala-no-pot-difondre-publicitat-l1-o

https://www.naciodigital.cat/

noticia/138388/publicitat/referendum/

mitjans/protegida/llibertat/expressio

http://www.publico.es/politica/referendum-1-veto-libertad-expresion-catalunya-llega-asturias.html
http://www.publico.es/politica/referendum-1-veto-libertad-expresion-catalunya-llega-asturias.html
http://www.publico.es/politica/referendum-1-veto-libertad-expresion-catalunya-llega-asturias.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/1-o-lacte-sobre-el-referendum-vetat-per-lajuntament-de-gijon-se-celebra-aquest-dissabte-a-la-manzorga/?f=rel
https://www.vilaweb.cat/noticies/1-o-lacte-sobre-el-referendum-vetat-per-lajuntament-de-gijon-se-celebra-aquest-dissabte-a-la-manzorga/?f=rel
https://www.vilaweb.cat/noticies/1-o-lacte-sobre-el-referendum-vetat-per-lajuntament-de-gijon-se-celebra-aquest-dissabte-a-la-manzorga/?f=rel
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15/9/2017    

La Policia Local de 

Vitòria fa aturar 

per ordre judicial 

un acte sobre el 

referèndum men-

tre se celebrava 

en un centre cívic 

de dependència 

municipal

A l’acte, organitzat per l’entitat 

asCATasunera, hi participa la diputada 

de la CUP Anna Gabriel. La Delegació 

del Govern a Àlaba havia demanat de 

suspendre’l perquè, segons aquesta 

institució, atemptava contra la 

providència del Tribunal Constitucional 

sobre el referèndum de l’1-O, i així 

ho havia acordat el Jutjat Contenciós 

Administratiu número 3 de Vitoria-

Gasteiz, però ningú ho havia notificat 

als organitzadors abans de l’inici 

de l’acte. Malgrat el desallotjament 

del local entre les protestes dels 

assistents, l’acte s’acaba celebrant 

fora del recinte.

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

policia-irromp-en-un-acte-danna-gabriel-

sobre-el-referendum-a-vitoria/

http://www.heraldo.es/noticias/

nacional/2017/09/15/la-policia-

interrumpe-acto-cup-vitoria-suspendido-

por-juez-1196855-305.html

15/9/2017   

Òmnium Cultural 

denuncia que Cor-

reus ha aturat el 

repartiment d'una 

part dels exem-

plars de la seva 

revista, que incloïa 

un domàs amb la 

paraula “democrà-

cia!” i una guia del 

referèndum 

Segons indica Òmnium, l’empresa 

encarregada de repartir les revistes 

hauria rebut una notificació de Correus 

perquè no ho fes, amb l’objectiu que 

no es distribueixi res relacionat amb el 

referèndum.

http://www.elpuntavui.cat/politica/

article/17-politica/1240454-correus-

atura-el-repartiment-de-la-revista-d-

omnium-cultural.html 

http://www.eldiario.es/

catalunya/politica/MINUTO-

Diada_13_685361458_11944.html

15/9/2017   

La Guàrdia Civil 

registra, per ordre 

de Fiscalia, tres 

impremtes a la 

cerca de material 

relacionat amb 

el referèndum 

de l'1-O, i en una 

d’elles requisa 

100.000 cartells

Es tracta d’Artyplan, de Sant Feliu de 

Llobregat; Marc Martí, de l’Hospitalet 

de Llobregat, i una altra seu de la 

mateixa empresa al Poblenou de 

Barcelona, on es requisen uns 100.000 

cartells de l’1-O. A més, la Guàrdia Civil 

també fa acte de presència a l’exterior 

de Gràfiques Gongraf de Badalona.

http://www.rtve.es/noticias/20170915/

guardia-civil-requisa-mas-100000-

carteles-propaganda-del-referendum-del-

1-octubre/1616880.shtml

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

guardia-civil-entra-ara-en-una-impremta-

de-sant-feliu-de-llobregat/

http://www.ara.cat/politica/Guardia-Civil-

Sant-Feliu-Llobregat_0_1869413278.html

16/9/2017   

La Policia Municipal 

de Sabadell atura 

momentàniament 

una cercavila per 

advertir que és 

convenient treure 

de la mà d’un dels 

gegants un cartell 

del “Sí”

Reconeix que hi ha confusió sobre 

les ordres rebudes per la Fiscalia: 

que les policies locals també actuïn 

com a policia judicial, que investiguin 

fets encaminats a organitzar el 

referèndum i que intervinguin efectes 

o instruments destinats a preparar-lo 

o celebrar-lo.

http://www.lavanguardia.com/

politica/20170913/431260910478/fiscalia-

ordena-policias-locales-investigar-

requisar-urnas-papeletas.html

http://www.elnacional.cat/ca/politica/

policies-aturen-cercavila-cartell-

1-o_192159_102.html

http://www.isabadell.cat/sabadell/

politica/incident-amb-els-gegants-a-la-

festa-major-de-can-llong/
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La Policia Local de 

Palafolls identifica i 

denuncia membres 

d’ERC per penjar 

una pancarta a 

favor del “Sí”

La denúncia és per desobediència a 

l’autoritat, ja que els membres d’ERC 

es neguen a retirar la pancarta, on 

es pot llegir: “Construir una nova 

república: sí”.

http://elmon.cat/politica/policia-local-

palafolls-identi-ca-denuncia-membres-

derc-penjar-pancarta-vor-del-si

http://www.radiopalafolls.

cat/2017/09/18/impulsen-una-

enganxada-popular-de-cartells-a-favor-

del-referendum/

16/9/2017  

La Guàrdia Urbana 

de Barcelona 

requisa material de 

l’1-O i fa retirar una 

parada en diverses 

accions a la ciutat 

El cos d’agents municipals requisa 

material de l’1-O i aixeca acta en 

una parada al barri de Sant Antoni, 

segons denuncia el PDeCat. També, 

l’Assemblea Nacional de Catalunya 

(ANC) fa públic que la Guàrdia Urbana 

ha fet retirar una parada a les Corts 

i ha requisat material a favor del “Sí”. 

El dia anterior, agents del mateix cos 

haurien també requisat material a la 

CUP, que preparava un acte per fer al 

cap d’uns dies a Navas.

http://beteve.cat/guardia-urbana-

requisa-material-1-o-pdecat-i-cup/

http://elmon.cat/politica/lanc-corts-

denuncia-que-guardia-urbana-ha-

requisat-material-de-la-campanya-pel-si

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170916/guardia-urbana-

requisa-material-referendum-

barcelona-6290137

16/9/2017  

La Policia Local de 

Sitges pren el mòbil 

a un periodista de 

Nació Digital que 

cobria un acte de 

l’1-O

L’incident té lloc en el moment en què 

els agents comunicaven als organitza-

dors, a qui demanaven identificar-se, 

que l’acte no havia estat autoritzat pel 

consistori, segons informa El Mundo. 

Davant les protestes dels assistents, 

l’agent retorna el mòbil al periodista. 

L’Ajuntament obre un expedient infor-

matiu i demana a la Fiscalia que retiri 

la instrucció que ordena a les policies 

locals actuar com a policia judicial.

https://catalunyadiari.cat/successos/

policia-local-sitges-aga-fora-mobil- 

dun-periodista-acte-sobre-el-re-endum

http://www.elmundo.es/ 

cataluna/2017/09/18/ 

59bfdd2fe5fdeac45e8b4669.html

https://www.naciodigital.cat/ 

noticia/138495/sitges/investiga/ 

actuacio/policia/local/contra/periodista/

naciodigital

16/9/2017  

La Policia Local 

de Torredembarra 

impedeix la con-

nexió a l'enllume-

nat públic per a 

la celebració d'un 

acte de campanya 

de la CUP pel "Sí" al 

referèndum

Malgrat que hi ha una certa confusió, 

segons la CUP, els agents informen 

que el motiu del tall eren ordres 

de la Fiscalia. Els organitzadors 

aconsegueixen generadors i continuen 

amb l’acte.

http://www.naciodigital.cat/

noticia/138443/policia/local/

torredembarra/talla/llum/acte/

campanya/cup

https://www.diaridetarragona.com/

costa/La-Policia-Local-impedeix-una-

connexio-elctrica-dun-acte-de-la-

CUP-20170916-0038.html

16/9/2017  

La Policia Local de 

Santpedor requisa, 

a membres de 

l'ANC a qui fa 

identificar, diversos 

cartells que dema-

nen el vot afirmatiu 

per al referèndum

Els estaven enganxant al costat 

de la comissaria. Dos dies després, 

l’alcalde de Santpedor defensa que la 

policia local no ha de fer funcions de 

policia judicial i s’adhereix així a una 

campanya promoguda per l’Associació 

Catalana de Municipis. 

http://www.regio7.cat/bages/2017/09/16/

policia-local-santpedor-requisa-

cartells/434148.html

http://www.regio7.cat/bages/2017/09/18/

santpedor-defensa-que-policia-

local/434454.html
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1-O. LLIBERTAT D’INFORMACIÓ 
A LA CORDA FLUIXA

16/9/2017  

La Policia Local 

de Sant Cugat del 

Vallès aixeca ates-

tat per la ubicació 

a la via pública 

d'una urna gegant 

en defensa del 

referèndum

Així ho informen els mitjans locals. Es 

fa constar que, tot i existir un permís 

d’ocupació de la via pública, aquest no 

era per a la instal•lació d’una urna. Els 

organitzadors de l’acció eren el Comitè 

de Defensa de la República al municipi. 

Una persona és identificada.

http://www.cugat.cat/noticies/

politica/130586/la-policia-local-aixeca-

atestat-per-la-ubicacio-d_una-urna-

gegant-en-defensa-del-referendum-

http://elcugatenc.cat/politica/cossos-

policials-intenten-aturar-campanya-

referendum

16/9/2017  

L'ANC de la Vall del 

Ges retalla per la 

meitat un "Sí" al 

referèndum perquè 

la Policia Local de 

Torelló els indica 

que no poden 

exhibir material de 

l’1-O

Els membres de l’ANC fan aquesta 

acció després que els agents els instin 

a no exhibir el “Sí“ gegant que tenen 

a la parada instal•lada a l’aplec de 

Rocaprevera.

http://el9nou.cat/video/la-policia-local-

de-torello-no-deixa-exhibir-el-si-a-lanc/

http://www.naciodigital.cat/osona/

noticia/54998/si/mitges/torello

16/9/2017  

La Policia Local 

del Prat requisa 

material sobre l'1-O 

a membres d'ERC i 

els fa identificar

Els agents requisen també fullets 

sobre un acte amb Oriol Junqueras, 

previst per al dimarts 19 a la població, 

i butlletes d’afiliació a ERC, segons 

membres de la secció local del partit.

https://twitter.com/periodicdelta/

status/909066799655931905

http://www.llobregatdigital.cat/

article/14905/la-policia-local-d-el-prat-

requisa-material-del-referendum-a-erc

16/9/2017  

La Guàrdia Civil 

intervé, en una 

impremta de Sant 

Adrià de Besòs, 

planxes destinades 

a elaborar cartells 

institucionals 

sobre l'1-O

També, segons el Ministeri de l’Interior, 

es confisquen planxes per a cartells a 

favor del “Sí” a la mateixa impremta, 

anomenada Zukoy5. L’actuació respon 

a l’ordre donada per Fiscalia a les 

forces i cossos de seguretat que 

actuïn per evitar el referèndum.

http://www.20minutos.es/

noticia/3136525/0/guardia-civil-

interviene-planchas-hacer-carteles-favor-

referendum-votar-si/

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170916/guardia-civil-

interviene-planchas-carteles-

referendum-6290226

16/9/2017  

Diverses opera-

dores de telecomu-

nicacions comen-

cen a vetar l'accés 

des del territori 

espanyol a la pàgi-

na web ref1oct.eu 

i a altres pàgines 

del referèndum per 

ordre judicial

És per ordre del Jutjat d’Instrucció 

número 13 de Barcelona. En els dies 

següents rebran instruccions per vetar 

l’accés a més webs.

http://www.20minutos.es/

noticia/3136675/0/juzgada-barcelona-

pide-operadoras-telefonia/#xtor=AD-

15&xts=467263

http://www.ccma.cat/324/proveidors-

dinternet-bloquegen-les-webs-

del-referendum-per-ordre-judicial/

noticia/2809135/

https://elpais.com/ccaa/2017/09/16/

catalunya/1505554345_776183.html
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16/9/2017  

La Policia Local 

de Sant Cugat del 

Vallès aixeca ates-

tat per la ubicació 

a la via pública 

d'una urna gegant 

en defensa del 

referèndum

Així ho informen els mitjans locals. Es 

fa constar que, tot i existir un permís 

d’ocupació de la via pública, aquest no 

era per a la instal•lació d’una urna. Els 

organitzadors de l’acció eren el Comitè 

de Defensa de la República al municipi. 

Una persona és identificada.

http://www.cugat.cat/noticies/

politica/130586/la-policia-local-aixeca-

atestat-per-la-ubicacio-d_una-urna-

gegant-en-defensa-del-referendum-

http://elcugatenc.cat/politica/cossos-

policials-intenten-aturar-campanya-

referendum

16/9/2017  

L'ANC de la Vall del 

Ges retalla per la 

meitat un "Sí" al 

referèndum perquè 

la Policia Local de 

Torelló els indica 

que no poden 

exhibir material de 

l’1-O

Els membres de l’ANC fan aquesta 

acció després que els agents els instin 

a no exhibir el “Sí“ gegant que tenen 

a la parada instal•lada a l’aplec de 

Rocaprevera.

http://el9nou.cat/video/la-policia-local-

de-torello-no-deixa-exhibir-el-si-a-lanc/

http://www.naciodigital.cat/osona/

noticia/54998/si/mitges/torello

16/9/2017  

La Policia Local 

del Prat requisa 

material sobre l'1-O 

a membres d'ERC i 

els fa identificar

Els agents requisen també fullets 

sobre un acte amb Oriol Junqueras, 

previst per al dimarts 19 a la població, 

i butlletes d’afiliació a ERC, segons 

membres de la secció local del partit.

https://twitter.com/periodicdelta/

status/909066799655931905

http://www.llobregatdigital.cat/

article/14905/la-policia-local-d-el-prat-

requisa-material-del-referendum-a-erc

16/9/2017  

La Guàrdia Civil 

intervé, en una 

impremta de Sant 

Adrià de Besòs, 

planxes destinades 

a elaborar cartells 

institucionals 

sobre l'1-O

També, segons el Ministeri de l’Interior, 

es confisquen planxes per a cartells a 

favor del “Sí” a la mateixa impremta, 

anomenada Zukoy5. L’actuació respon 

a l’ordre donada per Fiscalia a les 

forces i cossos de seguretat que 

actuïn per evitar el referèndum.

http://www.20minutos.es/

noticia/3136525/0/guardia-civil-

interviene-planchas-hacer-carteles-favor-

referendum-votar-si/

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170916/guardia-civil-

interviene-planchas-carteles-

referendum-6290226

16/9/2017  

Diverses opera-

dores de telecomu-

nicacions comen-

cen a vetar l'accés 

des del territori 

espanyol a la pàgi-

na web ref1oct.eu 

i a altres pàgines 

del referèndum per 

ordre judicial

És per ordre del Jutjat d’Instrucció 

número 13 de Barcelona. En els dies 

següents rebran instruccions per vetar 

l’accés a més webs.

http://www.20minutos.es/

noticia/3136675/0/juzgada-barcelona-

pide-operadoras-telefonia/#xtor=AD-

15&xts=467263

http://www.ccma.cat/324/proveidors-

dinternet-bloquegen-les-webs-

del-referendum-per-ordre-judicial/

noticia/2809135/

https://elpais.com/ccaa/2017/09/16/

catalunya/1505554345_776183.html

17/9/2017  

Els Mossos d'Es-

quadra demanen 

la identificació a 

membres de les 

Joventuts d'ERC a 

Solsona mentre 

penjaven cartells a 

favor del “Sí”

Amb tot, no els requisen material. http://www.naciodigital.cat/

naciosolsona/noticia/23712/militants/

simpatitzants/jerc/solsona/son/

identificats/pels/mossos

https://twitter.com/JERCSolsona/

status/909197648099409921

17/9/2017  

La Fundació 

puntCAT notifica a 

l'ICANN haver estat 

obligada a clausu-

rar la web ref1oct.

cat i totes aquelles 

webs amb domini 

.cat que continguin 

qualsevol tipus 

d'informació sobre 

el referèndum de 

l'1-O

Així ho explica al seu compte de 

Twitter i hi fa referència en una 

publicació a la seva pàgina web.

https://twitter.com/puntcat/

status/909525852446187521

https://elpais.com/ccaa/2017/09/16/

catalunya/1505554345_776183.html

http://fundacio.cat/es/noticias/espanyol-

catala-tradueix-el-missatge-desactiva-

espanyol-la-fundacion-puntcat-tiene-

como

17/9/2017  

La Guàrdia Urbana 

de Reus atura un 

acte conegut com 

a correvermut 

perquè l'anomenat 

bou de Reus duia 

cartells a favor del 

referèndum

Després d’identificar els portants 

del bou, que es neguen a retirar 

els cartells, l’acte continua amb 

normalitat.

http://www.diarimes.com/noticies/

reus/2017/09/17/la_guardia_urbana_

atura_correvermut_del_bou_per_

cartell_o_24770_1092.html

http://elmon.cat/politica/guardia-urbana-

identi-ca-portants-del-bou-reus-dur-

cartell-vor-de-l1-o

17/9/2017  

La Guàrdia Urbana 

de Vic requisa 

material sobre el 

referèndum a la 

CUP i a Capgirem 

Vic

L’actuació es fa arran d’una denúncia 

ciutadana. Fins i tot s’enduen clavells, 

segons informa l’Agència Catalana 

de Notícies. L’alcaldessa no triga a 

posicionar-se contra l’ordre de la 

Fiscalia que les policies locals actuïn 

com a policies judicials. 

http://el9nou.cat/osona-ripolles/

actualitat/politica/la-guardia-urbana-

de-vic-requisa-material-del-referendum-

duna-parada-de-capgirem/ 

http://www.lavanguardia.com/local/

osona/20170918/431392281158/

vic-vol-evitar-que-la-guardia-urbana-

confisqui-material-del-referendum-

perque-creu-que-esta-fora-de-les-seves-

competencies.html

17/9/2017  

La Guàrdia Urbana 

de Barcelona req-

uisa material per 

a la campanya del 

“Sí” i fa identificar 

quatre persones al 

Poblenou

Així ho denuncia a Twitter la CUP 

de Sant Martí, que indica que els 

identificats repartien fulls volants. 

https://twitter.com/CUPSantMarti/

status/909508813463719937
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17/9/2017  

Ordenen retirar la 

campanya d'Òmni-

um pel referèndum 

a Mollet del Vallès

Malgrat que el consistori ho nega, 

l’empresa concessionària de la 

publicitat estàtica diu que és per 

indicació de la Policia Local.

http://el9nou.cat/valles-oriental/

actualitat/lempresa-concessionaria-diu-

que-la-policia-local-de-mollet-va-fer-

retirar-la-campanya-domnium/ 

http://www.naciodigital.cat/

naciogranollers/noticia/26275/mollet/

nega/censura/diu/empresa/gestiona/

publicitat/exterior/decidit/retirar/

iniciativa/propia/anuncis/omnium

http://www.naciodigital.cat/

naciogranollers/noticia/26270/policia/

local/mollet/retirara/campanya/omnium/

favor/llibertat/expressio

17/9/2017  

La Guàrdia Civil 

identifica a Ampos-

ta quatre per-

sones i els requisa 

dinou cartells de la 

campanya pel “Sí” 

a l'1-O  

Entre els identificats hi ha membres de 

l’ANC i d’ERC, i els fets es produeixen 

poc abans de mitjanit. Unes hores 

abans, desenes de persones han 

penjat cartells sense cap incident. 

http://www.ccma.cat/324/la-guardia-

civil-identifica-a-amposta-quatre-

persones-i-els-requisa-dinou-cartells-de-

la-campanya-per-l1-o/noticia/2809407/ 

http://www.aguaita.cat/noticia/10163/

guardia/civil/identifica/persones/

amposta/penjar/cartells/si

17/9/2017  

Policia estatal de 

paisà confisca a 

Reus mig centenar 

de cartells sobre 

el referèndum i un 

cubell amb cola a 

un grup de joves 

que els estaven 

enganxant

Segons la publicació delcamp.cat, els 

agents els fan identificar i n’aixequen 

acta. Alhora, altres grups de persones 

que també enganxaven cartells al 

centre de Reus són identificades per 

la policia espanyola i per la Guàrdia 

Urbana de la ciutat, i en alguns 

controls es requisa material.

http://delcamp.cat/reusdiari/successos/

policia-espanyola-confisca-50-cartells-

del-referendum-cubell-grup-joves-reus

17/9/2017  

La Guàrdia Civil 

intervé 1,3 milions 

de cartells i fullets 

de l'1-O en una 

impremta de 

Montcada i Reixac

Part del material és institucional i part 

duu el logotip de la CUP. L’actuació 

és fruit de les investigacions de la 

Guàrdia Civil i respon a les indicacions 

de la Fiscalia perquè els cossos i 

forces de seguretat actuïn per evitar el 

referèndum. 

http://www.publico.es/politica/ 

guardia-civil-interviene-1-3-millones-

carteles-y-folletos-del-1-o.html

http://www.lasexta.com/noticias/ 

nacional/guardia-civil-requisa- 

material-electoral-referendum- 

montcada-reixac_ 

2017091759be51d90cf2f6a1c6283776.html

18/9/2017  

La Guàrdia Civil 

confisca, a l'empre-

sa Encuaderna-

ciones Rovira de 

Sabadell, més ma-

terial de promoció 

del referèndum 

En concret, es tracta d’uns 100.000 

díptics de la campanya institucional 

de la Generalitat amb la imatge de la 

bifurcació de les vies del tren. 

http://www.ccma.cat/324/la-guardia-

civil-incauta-mes-material-del-

referendum-a-sabadell/noticia/2809311/

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170918/guardia-civil-

interviene-sabadell-material-electoral-

referendum-6292816
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http://www.elperiodico.com/es/politica/20170918/guardia-civil-interviene-sabadell-material-electoral-referendum-6292816
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La Guàrdia Civil 

es presenta a 

Ràdio La Mina per 

notificar que no 

pot emetre anuncis 

institucionals sobre 

el referèndum

Seguint indicacions del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, la 

Guàrdia Civil estén a aquest mitjà de 

comunicació la notificació que ja havia 

fet arribar a molts d’altres. L’emissora 

diu a través de Twitter que continuarà 

emetent l’espot. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/radio-

la-mina-tambe-rep-lordre-del-tjsj-de- 

no-emetre-anuncis-de-l1-o/?f=rel

https://twitter.com/Radiolamina/sta-

tus/909716897184325633/ 

photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_

url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.

cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia% 

2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2 

Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc

18/9/2017  

La Guàrdia Civil es 

presenta a la seu 

del grup Totmedia 

per notificar 

que el digital 

elmon.cat no pot 

difondre anuncis 

institucionals sobre 

el referèndum

Seguint indicacions del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, la 

Guàrdia Civil estén a aquest mitjà de 

comunicació la notificació que ja havia 

fet arribar a molts d’altres. Dos agents 

de paisà ja s’havien personat a la seu 

de Totmedia uns dies abans demanant 

pel seu responsable. 

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/

ciutat/politica/la-guardia-civil-es-

persona-a-totmedia-per-fer-un-

requeriment-per-el-mon-70616102.html

19/9/2017  

El Consell 

Professional de 

l'empresa pública 

Xarxa Audiovisual 

Local denuncia 

en un comunicat 

penjat a Twitter 

que la direcció ha 

donat ordres a 

alguns programes 

de no entrevistar 

alcaldes ni 

alcaldesses fins a 

l'1-O

En d’altres programes, diuen, sí que 

es poden fer entrevistes, però sense 

tocar el tema del referèndum. Els 

professionals ho qualifiquen d’”insòlit i 

inaudit i inadmissible”. 

https://twitter.com/ConsellLaXarxa/

status/910109534613655553

https://comunicacio21.cat/

revista-comunicacio21/noticies-

comunicacio21/123807-la-direccio-de-la-

xarxa-ordena-no-entrevistar-alcaldes-

fins-a-l-1-o

20/9/2017  

Un ciutadà 

independentista 

agafa el micròfon 

del periodista 

Hilario Pino al final 

d'una connexió de 

La Sexta TV des de 

Barcelona

L’incident es produeix en el marc 

de les concentracions contra les 

detencions d’alts càrrecs del Govern 

entre crits de “votarem” i “premsa 

espanyola manipuladora”. 

http://www.lasexta.com/noticias/

nacional/un-manifestante-pro-

referendum-interrumpe-el-directo-de-

hilario-pino-arrancandole-el-microfono-

de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc3

75537dcb2.html

http://www.huffingtonpost.

es/2017/09/20/un-manifestante-

arrebata-el-microfono-a-hilario-pino-en-

pleno-directo_a_23216853/

https://www.vilaweb.cat/noticies/radio-la-mina-tambe-rep-lordre-del-tjsj-de-no-emetre-anuncis-de-l1-o/?f=rel
https://www.vilaweb.cat/noticies/radio-la-mina-tambe-rep-lordre-del-tjsj-de-no-emetre-anuncis-de-l1-o/?f=rel
https://www.vilaweb.cat/noticies/radio-la-mina-tambe-rep-lordre-del-tjsj-de-no-emetre-anuncis-de-l1-o/?f=rel
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
https://twitter.com/Radiolamina/status/909716897184325633/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fnoticia%2F138514%2Fguardia%2Fcivil%2Fentra%2Fradio%2Fmina%2Flliurar%2Fnotificacio%2Ftsjc
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-guardia-civil-es-persona-a-totmedia-per-fer-un-requeriment-per-el-mon-70616102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-guardia-civil-es-persona-a-totmedia-per-fer-un-requeriment-per-el-mon-70616102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-guardia-civil-es-persona-a-totmedia-per-fer-un-requeriment-per-el-mon-70616102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/la-guardia-civil-es-persona-a-totmedia-per-fer-un-requeriment-per-el-mon-70616102.html
https://twitter.com/ConsellLaXarxa/status/910109534613655553
https://twitter.com/ConsellLaXarxa/status/910109534613655553
https://comunicacio21.cat/revista-comunicacio21/noticies-comunicacio21/123807-la-direccio-de-la-xarxa-ordena-no-entrevistar-alcaldes-fins-a-l-1-o
https://comunicacio21.cat/revista-comunicacio21/noticies-comunicacio21/123807-la-direccio-de-la-xarxa-ordena-no-entrevistar-alcaldes-fins-a-l-1-o
https://comunicacio21.cat/revista-comunicacio21/noticies-comunicacio21/123807-la-direccio-de-la-xarxa-ordena-no-entrevistar-alcaldes-fins-a-l-1-o
https://comunicacio21.cat/revista-comunicacio21/noticies-comunicacio21/123807-la-direccio-de-la-xarxa-ordena-no-entrevistar-alcaldes-fins-a-l-1-o
https://comunicacio21.cat/revista-comunicacio21/noticies-comunicacio21/123807-la-direccio-de-la-xarxa-ordena-no-entrevistar-alcaldes-fins-a-l-1-o
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-manifestante-pro-referendum-interrumpe-el-directo-de-hilario-pino-arrancandole-el-microfono-de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc375537dcb2.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-manifestante-pro-referendum-interrumpe-el-directo-de-hilario-pino-arrancandole-el-microfono-de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc375537dcb2.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-manifestante-pro-referendum-interrumpe-el-directo-de-hilario-pino-arrancandole-el-microfono-de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc375537dcb2.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-manifestante-pro-referendum-interrumpe-el-directo-de-hilario-pino-arrancandole-el-microfono-de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc375537dcb2.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-manifestante-pro-referendum-interrumpe-el-directo-de-hilario-pino-arrancandole-el-microfono-de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc375537dcb2.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/un-manifestante-pro-referendum-interrumpe-el-directo-de-hilario-pino-arrancandole-el-microfono-de-las-manos_2017092059c2b7760cf2fc375537dcb2.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/09/20/un-manifestante-arrebata-el-microfono-a-hilario-pino-en-pleno-directo_a_23216853/
http://www.huffingtonpost.es/2017/09/20/un-manifestante-arrebata-el-microfono-a-hilario-pino-en-pleno-directo_a_23216853/
http://www.huffingtonpost.es/2017/09/20/un-manifestante-arrebata-el-microfono-a-hilario-pino-en-pleno-directo_a_23216853/
http://www.huffingtonpost.es/2017/09/20/un-manifestante-arrebata-el-microfono-a-hilario-pino-en-pleno-directo_a_23216853/


44

1-O. LLIBERTAT D’INFORMACIÓ 
A LA CORDA FLUIXA

21/9/2017  

Un ens dependent 

de la Diputació 

provincial de 

Saragossa no 

cedeix el seu 

saló d’actes per 

a una trobada 

promoguda per 

Podemos per 

debatre propostes 

sobre Catalunya

L’entitat s’anomena Ciudad Escolar 

Pignatelli. La decisió es pren de 

conformitat amb el criteri de les 

interlocutòries del procediment 

ordinari 301/2017 del Jutjat Contenciós 

Administratiu número 3 de Madrid, 

que va suspendre un acte similar. 

Podemos troba un espai alternatiu per 

celebrar l’acte. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/138810/veten/acte/podem/

saragossa/debatre/propostes/sobre/

catalunya 

http://www.heraldo.es/noticias/

aragon/2017/09/21/deniegan-

cesion-del-salon-actos-residencia-

estudiantil-pignatelli-para-acto-

prorreferendum-1197820-300.html

22/9/2017  

Participants en 

una concentració 

nacionalista 

espanyola 

a Barcelona 

amenacen, 

coaccionen, 

intenten agredir 

o agredeixen 

periodistes

S’hi congreguen més de 400 

manifestants i té lloc davant la seu 

de l’ANC. Allà, un dels concentrats 

intenta agredir un fotoperiodista 

amb un casc de moto, i finalment 

li colpeja la càmera quan feia una 

foto. El fotoperiodista també rep 

insults dels manifestants en diversos 

moments. En dirigir-se bona part 

dels concentrats des de l’ANC fins 

a la caserna de la Guàrdia Civil a 

travessera de Gràcia es produeixen 

diversos incidents. Entre ells, 

amenaces i agressions a periodistes, 

segons informa La Directa. 

https://www.youtube.com/

watch?v=uOM5owrU344&feature=youtu.

be

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170923/barcelona-extrema-

derecha-manifestacion-agresiones-

insultos-6305813

https://directa.cat/agressions-amenaces-

periodistes-vianants-en-una-marxa-

ultradretana-contra-referendum-

barcelona

22/9/2017  

Escorcoll a la 

casa d'un jove 

de Burjassot que 

hauria replicat 

voluntàriament 

la web del 

referèndum

Per ordre d’un jutjat de Paterna. Hi 

assisteixen vuit agents de la Policia 

Nacional i la secretària judicial. 

S’enduen el seu mòbil i tres discs durs. 

L’advocat del jove denuncia que s’han 

vulnerat drets fonamentals.

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

policia-espanyola-segresta-lordinador-

del-ciberactivista-que-va-replicar-la-web-

del-referendum/

http://www.ara.cat/paisvalencia/

Compromis-UE-lescorcoll-Burjassot-

compartir_0_1876612400.html

22/9/2017
Treballadors de 

TVE a Catalunya 

es queixen 

davant el Consell 

d'Informatius 

del tractament 

"esbiaixat" que 

s'està donant a les 

informacions sobre 

el que està passant 

a Catalunya

En concret, els periodistes denuncien 

que no es va informar adequadament 

de les manifestacions multitudinàries 

i pacífiques a Barcelona el 20 de 

setembre i que es va intentar 

minimitzar la importància de la 

protesta. 

http://vertele.eldiario.es/noticias/

Trabajadores-TVE-Catalunya-denuncian-

manipulacion_0_1942005786.html

https://comunicacio21.cat/noticies-

comunicacio21/123867-periodistes-de-

tve-catalunya-denuncien-la-manipulacio-

dels-informatius?iframe=1
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21/9/2017  

Un ens dependent 

de la Diputació 

provincial de 

Saragossa no 

cedeix el seu 

saló d’actes per 

a una trobada 

promoguda per 

Podemos per 

debatre propostes 

sobre Catalunya

L’entitat s’anomena Ciudad Escolar 

Pignatelli. La decisió es pren de 

conformitat amb el criteri de les 

interlocutòries del procediment 

ordinari 301/2017 del Jutjat Contenciós 

Administratiu número 3 de Madrid, 

que va suspendre un acte similar. 

Podemos troba un espai alternatiu per 

celebrar l’acte. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/138810/veten/acte/podem/

saragossa/debatre/propostes/sobre/

catalunya 

http://www.heraldo.es/noticias/

aragon/2017/09/21/deniegan-

cesion-del-salon-actos-residencia-

estudiantil-pignatelli-para-acto-

prorreferendum-1197820-300.html

22/9/2017  

Participants en 

una concentració 

nacionalista 

espanyola 

a Barcelona 

amenacen, 

coaccionen, 

intenten agredir 

o agredeixen 

periodistes

S’hi congreguen més de 400 

manifestants i té lloc davant la seu 

de l’ANC. Allà, un dels concentrats 

intenta agredir un fotoperiodista 

amb un casc de moto, i finalment 

li colpeja la càmera quan feia una 

foto. El fotoperiodista també rep 

insults dels manifestants en diversos 

moments. En dirigir-se bona part 

dels concentrats des de l’ANC fins 

a la caserna de la Guàrdia Civil a 

travessera de Gràcia es produeixen 

diversos incidents. Entre ells, 

amenaces i agressions a periodistes, 

segons informa La Directa. 

https://www.youtube.com/

watch?v=uOM5owrU344&feature=youtu.

be

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170923/barcelona-extrema-

derecha-manifestacion-agresiones-

insultos-6305813

https://directa.cat/agressions-amenaces-

periodistes-vianants-en-una-marxa-

ultradretana-contra-referendum-

barcelona

22/9/2017  

Escorcoll a la 

casa d'un jove 

de Burjassot que 

hauria replicat 

voluntàriament 

la web del 

referèndum

Per ordre d’un jutjat de Paterna. Hi 

assisteixen vuit agents de la Policia 

Nacional i la secretària judicial. 

S’enduen el seu mòbil i tres discs durs. 

L’advocat del jove denuncia que s’han 

vulnerat drets fonamentals.

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

policia-espanyola-segresta-lordinador-

del-ciberactivista-que-va-replicar-la-web-

del-referendum/

http://www.ara.cat/paisvalencia/

Compromis-UE-lescorcoll-Burjassot-

compartir_0_1876612400.html

22/9/2017
Treballadors de 

TVE a Catalunya 

es queixen 

davant el Consell 

d'Informatius 

del tractament 

"esbiaixat" que 

s'està donant a les 

informacions sobre 

el que està passant 

a Catalunya

En concret, els periodistes denuncien 

que no es va informar adequadament 

de les manifestacions multitudinàries 

i pacífiques a Barcelona el 20 de 

setembre i que es va intentar 

minimitzar la importància de la 

protesta. 

http://vertele.eldiario.es/noticias/

Trabajadores-TVE-Catalunya-denuncian-

manipulacion_0_1942005786.html

https://comunicacio21.cat/noticies-

comunicacio21/123867-periodistes-de-

tve-catalunya-denuncien-la-manipulacio-

dels-informatius?iframe=1

24/9/2017  

Un grup de 

manifestants 

ultranacionalistes 

espanyols insulta 

i intenta prendre 

els mòbils als 

periodistes que 

informaven 

sobre la trobada 

promoguda 

per Podemos a 

Saragossa per 

debatre propostes 

sobre Catalunya

“Xusma”, “traïdors” o “venuts” són 

alguns els insults que reben els 

periodistes. A més, la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals 

denuncia l’atac a un cotxe de TV3. Els 

fets aixequen molta polèmica per la 

poca presència de cossos estatals 

per garantir la seguretat de l’acte, 

on s’arriben a concentrar diversos 

centenars de manifestants. Segons 

informa Nació Digital, la policia obliga 

els periodistes a no sortir del recinte 

per no “provocar”. La presidenta del 

Parlament d’Aragó, Violeta Barba 

(Podem), rep, en un moment en 

què surt a l’exterior, un impacte pel 

llançament d’una ampolla d’aigua 

plena. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/138993/setge/ultres/agressio/

presidenta/corts/arago/assemblea/

electes

http://www.naciodigital.cat/

noticia/138986/video/periodistes/

desplacats/saragossa/victimes/insults/

ultres/amb/banderes/espanyoles

24/9/2017  

La Unió d'Oficials 

de la Guàrdia 

Civil denuncia la 

periodista Mònica 

Terribas, directora 

del programa El 

matí de Catalunya 

Ràdio, per demanar 

als oients que 

informessin sobre 

els moviments 

dels cossos de 

seguretat de l’Estat  

L’acusen de “posar en risc” el dispositiu 

policial desplegat a Catalunya 

i indiquen que la seva actuació 

podria suposar un indici directe de 

participació en una conducta dolosa 

preceptuada al Codi Penal. El 19 

d’octubre, el Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya (CAC) es pronuncia 

sobre la qüestió i diu que Terribas 

no va vulnerar la normativa del CAC. 

Segons aquesta autoritat reguladora, 

les dades que va difondre el programa 

no es referien a cap actuació policial 

concreta, amb la qual cosa no se li pot 

atribuir que tingués una conseqüència 

directa sobre les actuacions dels 

cossos de seguretat. 

https://www.ara.cat/politica/Unio- 

Oficials-Guardia-Civil-El-mati- 

Catalunya-Radio-informar- 

moviments-policia- 

denuncia_0_1875412661.html

http://www.elmundo.es/ 

cataluna/2017/09/25/

59c9357ce2704e8c478b4608.html

https://www.naciodigital.cat/ 

noticia/140756/crida/monica/terribas/

informar/dels/moviments/guardia/civil/

no/vulnera/normativa

25/9/2017  

La Guàrdia Civil 

tanca sense 

advertència prèvia 

el web de l'ANC, i 

també al voltant de 

140 dominis més 

relacionats amb 

el referèndum en 

les següents hores 

i dies

Dos dies abans, el Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya ordena bloquejar 

els webs o dominis que apareguin 

publicats en qualsevol compte o 

xarxa social oficial de qualsevol 

dels membres del Govern de la 

Generalitat que informin directament 

o indirectament sobre com accedir 

a dominis els continguts dels quals 

guarden relació amb els oficials de l’1 

d’octubre.

https://elpais.com/ccaa/2017/09/25/

catalunya/1506375394_181553.html

http://www.ara.cat/politica/Guardia-Civil-

tanca-web-ANC-Assemblea-Nacional-

Catalana_0_1876012567.html
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https://www.naciodigital.cat/noticia/140756/crida/monica/terribas/informar/dels/moviments/guardia/civil/no/vulnera/normativa
https://www.naciodigital.cat/noticia/140756/crida/monica/terribas/informar/dels/moviments/guardia/civil/no/vulnera/normativa
https://www.naciodigital.cat/noticia/140756/crida/monica/terribas/informar/dels/moviments/guardia/civil/no/vulnera/normativa
https://www.naciodigital.cat/noticia/140756/crida/monica/terribas/informar/dels/moviments/guardia/civil/no/vulnera/normativa
https://elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506375394_181553.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506375394_181553.html
http://www.ara.cat/politica/Guardia-Civil-tanca-web-ANC-Assemblea-Nacional-Catalana_0_1876012567.html
http://www.ara.cat/politica/Guardia-Civil-tanca-web-ANC-Assemblea-Nacional-Catalana_0_1876012567.html
http://www.ara.cat/politica/Guardia-Civil-tanca-web-ANC-Assemblea-Nacional-Catalana_0_1876012567.html


46

1-O. LLIBERTAT D’INFORMACIÓ 
A LA CORDA FLUIXA

25/9/2017  

Manifestants 

ultranacionalistes 

espanyols intenten 

boicotejar un acte 

en solidaritat amb 

el referèndum a 

València

L’acte és organitzat per la xarxa 

País Valencià pel Dret a Decidir. A les 

portes del teatre on se celebra, el 

partit d’extrema dreta España 2000 

promou una concentració sota el 

lema “Tot separatisme és un crim 

que no perdonarem”, que aplega 

més d’un centenar de persones. 

L’organització havia convocat a 

boicotejar l’acte i defensar “la unitat 

d’Espanya” mostrant “rebuig davant 

els sediciosos”. Es produeixen insults, 

amenaces i intents d’agressió. 

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20170925/intentos-de-agresion-

en-un-acto-en-valencia-en-apoyo-al-

referendum-6310313

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139097/ultradreta/intenta/

boicotar/acte/solidaritat/amb/

referendum/valencia

25/9/2017  

La universitat 

Sciences Po de 

París no dóna 

permís per filmar, 

fer fotografies ni 

gravar àudio en 

una conferència 

del conseller 

d'Afers Exteriors, 

Relacions 

Institucionals i 

Transparència, Raül 

Romeva, titulada 

"Autodeterminació 

i democràcia: El cas 

de Catalunya"

El motiu oficial és que cal demanar 

un permís especial. Però segons 

l’Agència Catalana de Notícies, els fets 

ocorren després de les pressions que 

la universitat hauria rebut per part 

de l’ambaixada espanyola perquè no 

aculli l’acte.

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139192/video/romeva/rebat/

arguments/numero/dos/ambaixada/

espanyola/paris

https://www.vilaweb.cat/noticies/

lambaixada-espanyola-a-paris-pressiona-

per-a-cancellar-la-conferencia-de-

romeva-a-sciences-po-conseller-

universitat/

25/9/2017  

Una quinzena 

de persones són 

citades a declarar a 

les comissaries de 

la Policia Nacional 

a Barcelona, 

Tarragona i Girona 

per haver duplicat 

webs sobre el 

referèndum

Se’ls investiga per desobediència per 

ordre del Jutjat d’Instrucció número 

4 de Paterna. Alguns no saben que 

declararan com a investigats (ni que 

tenen dret a advocat), sinó que pensen 

que ho faran com a testimonis. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139073/investigats/duplicar/

webs/referendum/es/neguen/declarar

http://www.europapress.es/

catalunya/noticia-declaran-17-

personas-policia-nacional-clonar-web-

referendum-20170926165310.html

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170925/intentos-de-agresion-en-un-acto-en-valencia-en-apoyo-al-referendum-6310313
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170925/intentos-de-agresion-en-un-acto-en-valencia-en-apoyo-al-referendum-6310313
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170925/intentos-de-agresion-en-un-acto-en-valencia-en-apoyo-al-referendum-6310313
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170925/intentos-de-agresion-en-un-acto-en-valencia-en-apoyo-al-referendum-6310313
http://www.naciodigital.cat/noticia/139097/ultradreta/intenta/boicotar/acte/solidaritat/amb/referendum/valencia
http://www.naciodigital.cat/noticia/139097/ultradreta/intenta/boicotar/acte/solidaritat/amb/referendum/valencia
http://www.naciodigital.cat/noticia/139097/ultradreta/intenta/boicotar/acte/solidaritat/amb/referendum/valencia
http://www.naciodigital.cat/noticia/139097/ultradreta/intenta/boicotar/acte/solidaritat/amb/referendum/valencia
http://www.naciodigital.cat/noticia/139192/video/romeva/rebat/arguments/numero/dos/ambaixada/espanyola/paris
http://www.naciodigital.cat/noticia/139192/video/romeva/rebat/arguments/numero/dos/ambaixada/espanyola/paris
http://www.naciodigital.cat/noticia/139192/video/romeva/rebat/arguments/numero/dos/ambaixada/espanyola/paris
http://www.naciodigital.cat/noticia/139192/video/romeva/rebat/arguments/numero/dos/ambaixada/espanyola/paris
https://www.vilaweb.cat/noticies/lambaixada-espanyola-a-paris-pressiona-per-a-cancellar-la-conferencia-de-romeva-a-sciences-po-conseller-universitat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/lambaixada-espanyola-a-paris-pressiona-per-a-cancellar-la-conferencia-de-romeva-a-sciences-po-conseller-universitat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/lambaixada-espanyola-a-paris-pressiona-per-a-cancellar-la-conferencia-de-romeva-a-sciences-po-conseller-universitat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/lambaixada-espanyola-a-paris-pressiona-per-a-cancellar-la-conferencia-de-romeva-a-sciences-po-conseller-universitat/
https://www.vilaweb.cat/noticies/lambaixada-espanyola-a-paris-pressiona-per-a-cancellar-la-conferencia-de-romeva-a-sciences-po-conseller-universitat/
http://www.naciodigital.cat/noticia/139073/investigats/duplicar/webs/referendum/es/neguen/declarar
http://www.naciodigital.cat/noticia/139073/investigats/duplicar/webs/referendum/es/neguen/declarar
http://www.naciodigital.cat/noticia/139073/investigats/duplicar/webs/referendum/es/neguen/declarar
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-declaran-17-personas-policia-nacional-clonar-web-referendum-20170926165310.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-declaran-17-personas-policia-nacional-clonar-web-referendum-20170926165310.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-declaran-17-personas-policia-nacional-clonar-web-referendum-20170926165310.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-declaran-17-personas-policia-nacional-clonar-web-referendum-20170926165310.html
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L’associació pro-

fessional Unión de 

Guardias Civiles 

denuncia davant 

la Fiscalia de l’Au-

diència Nacional, 

per presumptes 

delictes de danys o 

fins i tot de terror-

isme, un periodista 

de TV3 per saltar 

sobre el capó d’un 

vehicle del cos

Els fets que refereix l’associació 

professional es produeixen mentre 

el reporter Iván Medina cobreix la 

concentració per la detenció de 

diversos alts càrrecs de la Generalitat 

davant la conselleria d’Economia 

per al programa Tarda oberta. Unión 

de Guardias Civiles planteja que les 

accions del periodista s’emmarquin 

en diversos articles del Codi penal, 

incloent-hi el que fa referència a 

“delictes de terrorisme”, perquè ho 

equipara amb la kale borroka. El 

comitè d’empresa de Televisió de 

Catalunya qualifica la demanda 

de desproporcionada i demana a 

l’associació que retiri els càrrecs i 

que deixi que els fets s’avaluïn des de 

l’àmbit professional a través del llibre 

d’estil de la CCMA.

https://www.elespanol.com/

espana/20170927/249975377_0.html

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139288/sindicat/guardia/civil/

denuncia/reporter/tv3

https://www.ara.cat/media/

Unio-Guardies-Civils-terrorisme-

TV3_0_1877812307.html

26/9/2017  

Un individu que 

s’identifica com “un 

facha de esos que 

tanto te gustan” 

amenaça i insulta 

el periodista Jordi 

Borràs trucant-li 

al seu telèfon 

particular

Els fets ocorren després que 

el professional denunciï una 

agressió soferta mentre cobria una 

manifestació unionista. 

27/9/2017  

Desenes de man-

ifestants ultrana-

cionalistes espan-

yols es concentren 

davant els estudis 

de Catalunya Ràdio 

i qualifiquen Mòni-

ca Terribas d’”hutu” 

i “subvencionada”

La concentració, darrere una pancarta 

amb el lema “Por España me atrevo”, 

té lloc després que la Unió d’Oficials 

de la Guàrdia Civil denunciés la 

periodista per haver fet una crida 

als oients que informessin sobre els 

moviments dels cossos policials al 

territori. Un altre cartell porta escrit 

“Corporació manipulació”.

https://twitter.com/CarmeCleries/

status/912979447501991936

http://www.eldiario.es/

catalunya/politica/MINUTO-

Diada_13_685361458_12641.html

27/9/2017
La Universitat 

d’Alacant suspèn la 

celebració de dos 

actes simultanis 

perquè un d’ells, 

promogut per la 

Plataforma pel Dret 

a Decidir del País 

Valencià i a favor 

del referèndum, rep 

avisos i amenaces 

d’ultranacionalistes 

espanyols

 El segon acte, que s’ha de celebrar 

a la mateixa hora en un altre recinte 

de la universitat, és la presentació 

del diari Jornada. Finalment, aquest 

últim acte no se celebra, i el primer 

té lloc a la seu de CCOO de la 

capital alacantina. A més, segons 

La Vanguardia, Radio Alicante SER 

denuncia que un dels manifestats 

hauria amenaçat una periodista de la 

cadena i li hauria agafat el mòbil. 

http://www.lavanguardia.com/local/

valencia/20170928/431611060593/

universidad-alicante-anula-actos-

referendum-jornada.html

https://twitter.com/DiariJornada/

status/913037375634378753

https://www.elespanol.com/espana/20170927/249975377_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20170927/249975377_0.html
http://www.naciodigital.cat/noticia/139288/sindicat/guardia/civil/denuncia/reporter/tv3
http://www.naciodigital.cat/noticia/139288/sindicat/guardia/civil/denuncia/reporter/tv3
http://www.naciodigital.cat/noticia/139288/sindicat/guardia/civil/denuncia/reporter/tv3
https://www.ara.cat/media/Unio-Guardies-Civils-terrorisme-TV3_0_1877812307.html
https://www.ara.cat/media/Unio-Guardies-Civils-terrorisme-TV3_0_1877812307.html
https://www.ara.cat/media/Unio-Guardies-Civils-terrorisme-TV3_0_1877812307.html
https://twitter.com/CarmeCleries/status/912979447501991936
https://twitter.com/CarmeCleries/status/912979447501991936
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/MINUTO-Diada_13_685361458_12641.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/MINUTO-Diada_13_685361458_12641.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/MINUTO-Diada_13_685361458_12641.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170928/431611060593/universidad-alicante-anula-actos-referendum-jornada.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170928/431611060593/universidad-alicante-anula-actos-referendum-jornada.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170928/431611060593/universidad-alicante-anula-actos-referendum-jornada.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170928/431611060593/universidad-alicante-anula-actos-referendum-jornada.html
https://twitter.com/DiariJornada/status/913037375634378753
https://twitter.com/DiariJornada/status/913037375634378753
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L’Ajuntament 

de Sueca retira 

un permís a 

l’organització 

juvenil Arran 

per celebrar un 

acte sobre el 

referèndum en un 

espai municipal

El consistori al•lega que és perquè els 

organitzadors no són els mateixos 

que van demanar permís, tot i que 

es dóna la circumstància que el PP 

de la localitat hauria presentat una 

denúncia a Fiscalia per considerar que 

l’acte fa apologia d’un procés declarat 

il•legal. Amb tot, Arran celebra el 

col•loqui en una altra localització.

http://www.elmundo.es/comunidad-vale

nciana/2017/09/28/59cbe85922601d457

38b45a1.html

https://twitter.com/Arran_jovent/

status/913063673207427072

27/9/2017
La Guàrdia Civil 

tanca de nou el 

web de l’ANC, així 

com el de Crida per 

la Democràcia i el 

de la campanya 

“Pren partit” de la 

CUP

És amb relació a l’ordre del 23 de 

setembre del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya de bloquejar les 

webs o dominis que, directament o 

indirectament, informin sobre com 

accedir a dominis amb continguts que 

guarden relació amb els oficials de 

l’1-O.

http://www.rac1.cat/programes/el-

mon/20170928/431607959710/la-guardia-

civil-tanca-els-webs-de-lanc-i-crida-per-

la-democracia.html

28/9/2017
L’Hotel Astoria de 

València cancel•la 

un acte en defensa 

del referèndum 

organitzat per la 

plataforma Va de 

Democràcia

Segons l’organització, la direcció 

de l’hotel argumenta haver rebut 

amenaces i cancel•lacions a les 

reserves d’habitacions. L’acte es 

trasllada a un altre lloc.

https://www.diarilaveu.com/

noticia/76718/astoria-cancela-acte-

referendum

http://www.elmundo.es/comunidad-vale

nciana/2017/09/28/59cd2e3ae5fdeabb5f

8b45a4.html

29/9/2017
Membres del  

Govern català 

compareixen 

davant la premsa 

a l’International 

Press and 

Broadcasting 

Center (IPBC) amb 

motiu de l’1-O. 

L’acreditació per 

accedir a aquest 

espai, propietat 

de Mediapro, té 

un cost de com a 

mínim 10 euros per 

periodista i dia

El vicepresident de la Generalitat, Oriol 

Junqueras; el conseller de Presidència, 

Jordi Turull, i el conseller d’Exteriors, 

Raül Romeva, són els qui fan la 

compareixença inicial. La repressió 

contra l’1-O obliga el Govern a fer 

rodes de premsa en locals privats per 

evitar cap acció policial i, al seu torn, 

aquestes entitats intenten protegir-se 

davant de represàlies judicials cobrant 

els periodistes per evitar fer serveis 

de franc per al referèndum. Finalment 

són els mitjans qui n’han d’assumir el 

cost.

https://elpais.com/elpais/2017/09/29/

videos/1506674473_762077.html

http://www.eldiario.es/catalunya/

politica/Mediapro-periodistas-informar-

prensa-Govern_0_691531747.html

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/28/59cbe85922601d45738b45a1.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/28/59cbe85922601d45738b45a1.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/28/59cbe85922601d45738b45a1.html
https://twitter.com/Arran_jovent/status/913063673207427072
https://twitter.com/Arran_jovent/status/913063673207427072
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20170928/431607959710/la-guardia-civil-tanca-els-webs-de-lanc-i-crida-per-la-democracia.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20170928/431607959710/la-guardia-civil-tanca-els-webs-de-lanc-i-crida-per-la-democracia.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20170928/431607959710/la-guardia-civil-tanca-els-webs-de-lanc-i-crida-per-la-democracia.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20170928/431607959710/la-guardia-civil-tanca-els-webs-de-lanc-i-crida-per-la-democracia.html
https://www.diarilaveu.com/noticia/76718/astoria-cancela-acte-referendum
https://www.diarilaveu.com/noticia/76718/astoria-cancela-acte-referendum
https://www.diarilaveu.com/noticia/76718/astoria-cancela-acte-referendum
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/28/59cd2e3ae5fdeabb5f8b45a4.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/28/59cd2e3ae5fdeabb5f8b45a4.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/28/59cd2e3ae5fdeabb5f8b45a4.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/29/videos/1506674473_762077.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/29/videos/1506674473_762077.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Mediapro-periodistas-informar-prensa-Govern_0_691531747.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Mediapro-periodistas-informar-prensa-Govern_0_691531747.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Mediapro-periodistas-informar-prensa-Govern_0_691531747.html
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Els subscriptors 

de L’Eco de Sitges 

de fora del Garraf 

no rebran amb 

normalitat la 

present edició del 

setmanari perquè 

Correus no el 

reparteix, en fer 

referència a l’1-O

Així ho denuncia la publicació a través 

de Facebook. 

http://www.ccma.cat/324/correus-es-

nega-a-repartir-leco-de-sitges-per-fer-

referencia-a-l1-o/noticia/2811741/

http://www.elnacional.cat/ca/

politica/correus-nega-distribuir-eco-

sitges_196590_102.html

29/9/2017

El Tribunal Superior 

de Justícia de 

Catalunya ordena 

a Google que retiri 

de PlayStore l’app 

que permet saber 

on s’ha de votar pel 

referèndum

També li ordena que elimini qualsevol 

nova app que sigui penjada pel mateix 

desenvolupador o que tingui el mateix 

objectiu. Google diu que, quan hi ha 

una ordre judicial, retira els continguts.

https://hipertextual.com/2017/09/

tsjc-ordena-google-retirar-app-con-

informacion-votar-1

http://www.lavanguardia.com/

politica/20170929/431632205197/tsjc-

google-app-referendum-1o.html

29/9/2017
Tancada la pàgina 

web de la iniciativa 

Escoles Obertes

Inicialment hi apareix la imatge de la 

Guàrdia Civil, que també apareix en 

altres portals tancats. La iniciativa 

es presenta el 27/9 i és una crida a la 

mobilització de la comunitat educativa 

i de la ciutadania per fer possible que 

els centres educatius puguin obrir com 

a col•legis electorals l’1-O.

http://www.escolesobertes.cat/

http://www.elpuntavui.cat/politica/

article/17-politica/1249283-el-web-d-

escoles-obertes-ja-compta-amb-mes-de-

40-000-voluntaris-per-obrir-els-col-legis-

l-1-o.html

30/9/2017
Un càmera de 

TV que cobria 

la manifestació 

contra l’1-O a 

Barcelona, agredit 

i amenaçat per 

alguns dels 

concentrats

El càmera, que vol preservar 

l’anonimat, denuncia que un 

manifestant l’ha colpejat al cap amb 

un paraigua i que uns altres l’han 

amenaçat perquè marxés d’allà. En 

concret, li han dit: “Et donem dues 

opcions, o marxes o et clavem una 

navalla”. El professional s’ha apartat 

del lloc, però quan ha volgut reprendre 

la gravació des d’un balcó a plaça Sant 

Jaume l’han tornat a increpar, li han 

llançat monedes i fins i tot un ou li ha 

impactat al cap, segons explica en 

declaracions a RAC1.

http://www.rac1.cat/info-

rac1/20170930/431678337915/un-camera-

de-tv-denuncia-agressions-i-amenaces-a-

la-manifestacio-contra-l1-o.html

30/9/2017
Un vehicle de TV3 

apareix, passades 

les dues de la 

matinada, amb 

les quatre rodes 

punxades i un vidre 

trencat

Així ho informa el 324 per Twitter. Se’n 

desconeixen els autors. L’incident té 

lloc a Badalona. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139515/atac/cotxe/tv3/badalona

https://twitter.com/324cat/

status/914285730834386944

http://www.ccma.cat/324/correus-es-nega-a-repartir-leco-de-sitges-per-fer-referencia-a-l1-o/noticia/2811741/
http://www.ccma.cat/324/correus-es-nega-a-repartir-leco-de-sitges-per-fer-referencia-a-l1-o/noticia/2811741/
http://www.ccma.cat/324/correus-es-nega-a-repartir-leco-de-sitges-per-fer-referencia-a-l1-o/noticia/2811741/
https://hipertextual.com/2017/09/tsjc-ordena-google-retirar-app-con-informacion-votar-1
https://hipertextual.com/2017/09/tsjc-ordena-google-retirar-app-con-informacion-votar-1
https://hipertextual.com/2017/09/tsjc-ordena-google-retirar-app-con-informacion-votar-1
http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431632205197/tsjc-google-app-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431632205197/tsjc-google-app-referendum-1o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170929/431632205197/tsjc-google-app-referendum-1o.html
http://www.escolesobertes.cat/
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1249283-el-web-d-escoles-obertes-ja-compta-amb-mes-de-40-000-voluntaris-per-obrir-els-col-legis-l-1-o.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1249283-el-web-d-escoles-obertes-ja-compta-amb-mes-de-40-000-voluntaris-per-obrir-els-col-legis-l-1-o.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1249283-el-web-d-escoles-obertes-ja-compta-amb-mes-de-40-000-voluntaris-per-obrir-els-col-legis-l-1-o.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1249283-el-web-d-escoles-obertes-ja-compta-amb-mes-de-40-000-voluntaris-per-obrir-els-col-legis-l-1-o.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1249283-el-web-d-escoles-obertes-ja-compta-amb-mes-de-40-000-voluntaris-per-obrir-els-col-legis-l-1-o.html
http://www.rac1.cat/info-rac1/20170930/431678337915/un-camera-de-tv-denuncia-agressions-i-amenaces-a-la-manifestacio-contra-l1-o.html
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http://www.rac1.cat/info-rac1/20170930/431678337915/un-camera-de-tv-denuncia-agressions-i-amenaces-a-la-manifestacio-contra-l1-o.html
http://www.naciodigital.cat/noticia/139515/atac/cotxe/tv3/badalona
http://www.naciodigital.cat/noticia/139515/atac/cotxe/tv3/badalona
https://twitter.com/324cat/status/914285730834386944
https://twitter.com/324cat/status/914285730834386944
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La Policia Nacional 

expulsa un 

periodista de 

successos d’El 

Periódico de 

l’Escola 

Ramon Llull de 

Barcelona malgrat 

que duia el braçalet 

de premsa

El periodista, Guillem Sánchez, cobria 

el referèndum de l’1-O en aquest 

col•legi i ho denuncia a través d’un tuit. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139515/atac/cotxe/tv3/badalona

https://twitter.com/324cat/

status/914285730834386944

1/10/2017
Un periodista 

d’El Periódico és 

colpejat al cap i 

a l’esquena per 

agents de la Policia 

Nacional mentre 

grava càrregues 

policials al Col•legi 

Ramon Llull

Així ho relata el periodista mateix, 

Xabi Barrena, amb un vídeo penjat a 

Twitter, i el diari per al qual treballa 

també en fa una notícia. 

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20171001/agredido-periodista-

xabi-barrena-policia-nacional-

referendum-6323595

https://twitter.com/XabiBarrena/

status/914414654700519424

1/10/2017
Una periodista 

de l’aguaita.cat 

és agredida per 

agents antiavalots 

de la Guàrdia Civil 

mentre cobria les 

càrregues policials 

a la Ràpita

La professional, Sofia Cabanes, 

també corresponsal de l’agència 

EFE, explica: “Mentre gravava un 

vídeo, un dels agents de la Guàrdia 

Civil m’ha propinat un cop de porra 

al braç i el mòbil m’ha sortit volant. 

Immediatament he corregut a 

recuperar-lo i mentre l’agafava del 

terra m’han aixafat la mà”, relata.

http://www.aguaita.cat/noticia/10287/

periodista/aguaita/agredida/pels/

antiavalots/rapita

1/10/2017
Manifestants 

ultranacionalistes 

espanyols 

intimiden i insulten 

una periodista 

de Russia24 a 

Barcelona

La periodista, d’un dels canals més 

vistos del país, és intimidada a plaça 

Catalunya mentre feia una crònica. 

Manifestants unionistes li criden 

“que te follen” i “bolchevique”, entre 

altres insults. Es riuen d’ella, la tapen 

amb banderes espanyoles i l’agafen. 

Malgrat que sembla que el vídeo es 

va enregistrar l’1 d’octubre, hi ha una 

certa confusió sobre la data. 

https://youtu.be/F1wfyiKF-vc?t=7m25s

http://vertele.eldiario.es/verteletv/

Manifestantes-espanolistas-insultan-

reportera-rusa_2_1946825299.html

http://www.naciodigital.cat/noticia/139515/atac/cotxe/tv3/badalona
http://www.naciodigital.cat/noticia/139515/atac/cotxe/tv3/badalona
https://twitter.com/324cat/status/914285730834386944
https://twitter.com/324cat/status/914285730834386944
http://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/agredido-periodista-xabi-barrena-policia-nacional-referendum-6323595
http://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/agredido-periodista-xabi-barrena-policia-nacional-referendum-6323595
http://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/agredido-periodista-xabi-barrena-policia-nacional-referendum-6323595
http://www.elperiodico.com/es/politica/20171001/agredido-periodista-xabi-barrena-policia-nacional-referendum-6323595
https://twitter.com/XabiBarrena/status/914414654700519424
https://twitter.com/XabiBarrena/status/914414654700519424
http://www.aguaita.cat/noticia/10287/periodista/aguaita/agredida/pels/antiavalots/rapita
http://www.aguaita.cat/noticia/10287/periodista/aguaita/agredida/pels/antiavalots/rapita
http://www.aguaita.cat/noticia/10287/periodista/aguaita/agredida/pels/antiavalots/rapita
https://youtu.be/F1wfyiKF-vc?t=7m25s
http://vertele.eldiario.es/verteletv/Manifestantes-espanolistas-insultan-reportera-rusa_2_1946825299.html
http://vertele.eldiario.es/verteletv/Manifestantes-espanolistas-insultan-reportera-rusa_2_1946825299.html
http://vertele.eldiario.es/verteletv/Manifestantes-espanolistas-insultan-reportera-rusa_2_1946825299.html
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El Consell 

d’Informatius 

de TVE exigeix 

la dimissió de 

tota la direcció 

d’Informatius per la 

cobertura de l’1- O

L’òrgan regulador, en un comunicat, 

expressa el seu suport als 

treballadors de TVE a Sant Cugat 

després que aquests denunciïn 

pressions, censures i manipulació 

en les informacions relacionades 

amb l’1-O. En concret, respecte a la 

cobertura del dia del referèndum, 

els treballadors denuncien que se’ls 

va impedir editar les informacions, 

obligant-los a enviar-ne les imatges 

en brut a Madrid, especialment en 

el cas de les càrregues policials. 

També denuncien pressions durant 

les connexions en directe perquè 

minimitzessin les actuacions de 

Guàrdia Civil i Policia Nacional. El 

Consell d’Informatius demana, 

doncs, la dimissió de tota la direcció 

d’informatius per “incomplir el deure 

de servei públic encomanat per la 

Llei en allò referent a ‘garantir la 

informació objectiva, veraç i plural’”. 

Segons el consell, es va fer tot el 

possible per oferir una visió parcial i 

esbiaixada dels fets. Al cap d’uns dies 

se’n fa públic un informe detallat. 

https://twitter.com/CdItve/

status/914934629454565376

http://extra.rtve.es/cinftve/2017-10-02_

REFERENDUM_CATALU%C3%91A.pdf

http://vertele.eldiario.es/noticias/

Ejemplos-manipulacion-informativa-TVE-

Catalunya_0_1951604845.html

3/10/2017
Un equip de La 

Sexta surt del 

Parlament escortat 

pels cossos de 

seguretat després 

de rebre insults i 

amenaces per part 

de manifestants 

independentistes

Antonio García Ferreras i el seu 

equip del programa Al rojo vivo, que 

feien una emissió en directe des del 

Parlament de Catalunya, reben insults 

i amenaces per part de manifestants 

independentistes en sortir de l’edifici. 

Segons expliquen els periodistes 

mateixos, “diversos centenars” 

de manifestants els han “insultat, 

amenaçat de mort i tirat cervesa”. Els 

Mossos d’Esquadra els envolten per 

evitar incidents majors i, amb l’ajuda 

de la Guàrdia Urbana els ajuden a 

marxar. La Sexta lamenta també les 

dificultats que tenen altres periodistes 

de la cadena per fer la seva feina en 

altres punts del territori, com ara a 

Calella o la Via Laietana de Barcelona, 

per la pressió dels manifestants. 

http://www.lasexta.com/programas/

al-rojo-vivo/noticias/ferreras-varios-

jovenes-concentrados-parlament-nos-

han-insultado-amenazado-muerte_201710

0359d3a3920cf210d9a8b79eae.html

http://www.ondacero.es/programas/

julia-en-la-onda/audios-podcast/

entrevistas/antonio-ferreras-al-

acabar-en-el-parlament-varios-

jovenes-concentrados-nos-han-

insultado-y-amenazado-de-muerte-

pero-mucha-gente-nos-ha-apoyado_20-

17100359d399a90cf210d9a8b78365.html

http://vertele.eldiario.es/noticias/

Ana-Pastor-companera-Cuesta-

Calella_0_1945005517.html

https://twitter.com/CdItve/status/914934629454565376
https://twitter.com/CdItve/status/914934629454565376
http://extra.rtve.es/cinftve/2017-10-02_REFERENDUM_CATALU%C3%91A.pdf
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http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/ferreras-varios-jovenes-concentrados-parlament-nos-han-insultado-amenazado-muerte_2017100359d3a3920cf210d9a8b79eae.html
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http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/ferreras-varios-jovenes-concentrados-parlament-nos-han-insultado-amenazado-muerte_2017100359d3a3920cf210d9a8b79eae.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/ferreras-varios-jovenes-concentrados-parlament-nos-han-insultado-amenazado-muerte_2017100359d3a3920cf210d9a8b79eae.html
http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/antonio-ferreras-al-acabar-en-el-parlament-varios-jovenes-concentrados-nos-han-insultado-y-amenazado-de-muerte-pero-mucha-gente-nos-ha-apoyado_2017100359d399a90cf210d9a8b78365.html
http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/antonio-ferreras-al-acabar-en-el-parlament-varios-jovenes-concentrados-nos-han-insultado-y-amenazado-de-muerte-pero-mucha-gente-nos-ha-apoyado_2017100359d399a90cf210d9a8b78365.html
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El director de la 

televisió de Sant 

Andreu de la 

Barca, agredit per 

un manifestant 

mentre cobria el 

tall de l’A-2 amb 

motiu de l’aturada 

general

Un manifestant agredeix el director 

de la televisió local mentre aquest 

grava com un grup de persones tallen 

l’A-2 en el marc de l’aturada general. 

Segons l’afectat, just quan acabava 

d’arribar al lloc, un home l’agredeix i li 

trenca la càmera de vídeo i les ulleres. 

També li dóna un fort cop a l’ull, pel 

qual finalment és atès a l’Hospital 

de Bellvitge. L’agressor, que hauria 

cridat que no volia sortir a les imatges, 

és identificat per la Policia Local i 

els Mossos d’Esquadra, que obren 

diligències d’ofici. Els participants al 

tall de l’A-2 es desmarquen totalment 

de l’agressió.  

https://youtu.be/VO_g2nKvURY

http://santandreutv.com/satv/

concentracions-de-rebuig-per-les-

accions-policials-l1-doctubre-i-agressio-

al-camera-de-satv/

3/10/2017
Agredit a Barcelona 

un fotoperiodista 

al crit de “¡Viva 

España!” després 

de cobrir la 

manifestació de 

l’aturada general

El fotoperiodista freelance Emili Puig 

és agredit quan tornava cap a casa, 

després de cobrir les manifestacions 

amb motiu de l’aturada general. En 

baixar de l’autobús, al carrer València 

amb Lepant, un home l’empeny contra 

la reixa d’un quiosc, tot cridant: “¡Es 

mi deber, viva España!”. El reporter es 

dóna un fort cop al cap, se li trenquen 

les ulleres i té una crisi d’angoixa. És 

transportat a l’Hospital de Sant Pau, 

on li diagnostiquen commoció cerebral 

i traumatisme cranioencefàlic. Segons 

denuncia, mentre era a l’autobús 

i mirava fotografies que havia fet 

durant la jornada, un passatger 

de darrere seu feia comentaris i 

moviments agressius pel visionat 

de les imatges. Creu que aquest 

passatger és qui l’hauria seguit en 

baixar de l’autobús i que podria ser 

l’agressor, tot i que en el moment del 

cop no el pot identificar.

http://www.ara.cat/politica/

fotograf-denuncia-lagressio-unionista-

inconscient_0_1882011922.html

3/10/2017
Agredit un 

periodista del Diari 

de Girona mentre 

cobria l’aturada 

general a Salt

El cap d’Economia del diari, Jesús 

Badenes, ha de ser ingressat per un 

fort cop al cap després de gravar amb 

el mòbil el pas d’un piquet informatiu 

al passeig dels Països Catalans de 

Salt. El periodista sent com algú diu 

“m’han gravat, m’han gravat”, abans de 

perdre el coneixement i caure a terra. 

Segons un testimoni, hauria rebut una 

coça al cap per part d’una persona 

que, suposadament, no formaria part 

del piquet. Els Mossos d’Esquadra 

investiguen el cas.

http://www.diaridegirona.cat/

girona/2017/10/03/agredeixen-periodista-

diari-girona-cobria/871041.html

http://www.elpuntavui.cat/politica/

article/17-politica/1252649-un-periodista-

del-diari-de-girona-es-agredit-a-salt-i-es-

hospitalitzat.html

https://youtu.be/VO_g2nKvURY
http://santandreutv.com/satv/concentracions-de-rebuig-per-les-accions-policials-l1-doctubre-i-agressio-al-camera-de-satv/
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La plantilla de 

Ràdio 4 denuncia la 

“manipulació” de la 

cadena en explicar 

la realitat catalana

Els treballadors de Ràdio 4 i RNE 

a Catalunya es queixen de la 

“manipulació i visió esbiaixada” 

de la cadena, de la qual no es 

fan responsables. Els empleats 

reivindiquen la seva funció de servei 

públic, que consideren que es va veure 

“compromesa” durant la jornada de l’1 

d’octubre. “Davant la gravetat dels fets 

que van passar arreu de Catalunya, 

els professionals de servei van fer 

la seva tasca de manera exemplar i 

amb una dedicació digna d’elogi, que 

no es correspon amb la improvisació 

i la incompetència manifestada pels 

directius”, afirmen en un comunicat. 

“Entenem que tot plegat respon a un 

intent de minimitzar el que significava 

aquesta jornada electoral”, asseguren 

els professionals. I alerten també 

de la poca pluralitat en les tertúlies 

polítiques.

http://www.naciodigital.cat/

noticia/139759/treballadors/radio/rne/

denuncien/intent/minimitzar/1-o

https://comunicacio21.cat/noticies-

comunicacio21/124033-la-plantilla-de-

radio-4-denuncia-la-visio-esbiaixada-que-

es-dona-de-la-realitat-catalana

4/10/2017
‘Sóc català i em feu 

fàstic’: un home 

escup al micròfon 

de TV3 a Madrid

A primera hora del matí, davant de 

l’Audiència Nacional, l’equip de TV3 

a Madrid s’esperava entre dues 

connexions en directe a la zona on 

se situen les càmeres de televisió. Un 

home que passava s’hi ha acostat i 

els ha preguntat si eren de la cadena 

catalana. En respondre que sí, l’home 

els ha dit: “Sóc català i em feu fàstic. 

Independentistes de merda”. Ha entrat 

dins de la zona reservada per als 

periodistes, ha agafat el micròfon (que 

era entre les potes del trípode), hi ha 

escopit i l’ha tirat a terra.

http://vertele.eldiario.es/noticias/

reportera-TV3-denuncia-escupida-Madrid-

Catalunya_0_1945605435.html  

4/10/2017
Desconvocada una 

concentració a 

Badajoz de rebuig 

a la repressió 

de l’1-O perquè 

la Delegació 

del Govern no 

l’autoritza

Entre els convocants hi ha la 

Coordinadora Estudiantil de Badajoz i 

els col•lectius locals d’Izquierda Unida, 

el cercle de Feminismes de Podem o 

la CNT. Segons els organitzadors, la 

Delegació del Govern “prohibeix” la 

celebració amb “amenaça de multes”. 

Tot i que informen de la concentració 

el dia 2 amb caràcter d’urgència, i que 

la llei permet fer-ho amb un mínim de 

24 hores d’antelació en casos concrets 

(l’habitual són 10 dies), la Delegació 

no ho autoritza en considerar que la 

característica de la protesta no implica 

urgència, indiquen els organitzadors.

http://www.hoy.es/badajoz/desconvocan-

protesta-badajoz-20171004103154-nt.html

https://www.estudiantesbadajoz.org/

blog/2017/10/05/entrevista-a-la-ceb-en-

canal-extremadura-tras-la-prohibicion-

de-la-concentracion-en-solidaridad-con-

cataluna/

https://www.estudiantesbadajoz.org/wp-

content/uploads/2017/10/COMUNICADO-

CONJUNTO-BADAJOZ-CON-EL-PUEBLO-

CATAL%C3%81N.pdf

http://www.naciodigital.cat/noticia/139759/treballadors/radio/rne/denuncien/intent/minimitzar/1-o
http://www.naciodigital.cat/noticia/139759/treballadors/radio/rne/denuncien/intent/minimitzar/1-o
http://www.naciodigital.cat/noticia/139759/treballadors/radio/rne/denuncien/intent/minimitzar/1-o
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/124033-la-plantilla-de-radio-4-denuncia-la-visio-esbiaixada-que-es-dona-de-la-realitat-catalana
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/124033-la-plantilla-de-radio-4-denuncia-la-visio-esbiaixada-que-es-dona-de-la-realitat-catalana
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/124033-la-plantilla-de-radio-4-denuncia-la-visio-esbiaixada-que-es-dona-de-la-realitat-catalana
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/124033-la-plantilla-de-radio-4-denuncia-la-visio-esbiaixada-que-es-dona-de-la-realitat-catalana
http://vertele.eldiario.es/noticias/reportera-TV3-denuncia-escupida-Madrid-Catalunya_0_1945605435.html
http://vertele.eldiario.es/noticias/reportera-TV3-denuncia-escupida-Madrid-Catalunya_0_1945605435.html
http://vertele.eldiario.es/noticias/reportera-TV3-denuncia-escupida-Madrid-Catalunya_0_1945605435.html
http://www.hoy.es/badajoz/desconvocan-protesta-badajoz-20171004103154-nt.html
http://www.hoy.es/badajoz/desconvocan-protesta-badajoz-20171004103154-nt.html
https://www.estudiantesbadajoz.org/blog/2017/10/05/entrevista-a-la-ceb-en-canal-extremadura-tras-la-prohibicion-de-la-concentracion-en-solidaridad-con-cataluna/
https://www.estudiantesbadajoz.org/blog/2017/10/05/entrevista-a-la-ceb-en-canal-extremadura-tras-la-prohibicion-de-la-concentracion-en-solidaridad-con-cataluna/
https://www.estudiantesbadajoz.org/blog/2017/10/05/entrevista-a-la-ceb-en-canal-extremadura-tras-la-prohibicion-de-la-concentracion-en-solidaridad-con-cataluna/
https://www.estudiantesbadajoz.org/blog/2017/10/05/entrevista-a-la-ceb-en-canal-extremadura-tras-la-prohibicion-de-la-concentracion-en-solidaridad-con-cataluna/
https://www.estudiantesbadajoz.org/blog/2017/10/05/entrevista-a-la-ceb-en-canal-extremadura-tras-la-prohibicion-de-la-concentracion-en-solidaridad-con-cataluna/
https://www.estudiantesbadajoz.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICADO-CONJUNTO-BADAJOZ-CON-EL-PUEBLO-CATAL%C3%81N.pdf
https://www.estudiantesbadajoz.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICADO-CONJUNTO-BADAJOZ-CON-EL-PUEBLO-CATAL%C3%81N.pdf
https://www.estudiantesbadajoz.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICADO-CONJUNTO-BADAJOZ-CON-EL-PUEBLO-CATAL%C3%81N.pdf
https://www.estudiantesbadajoz.org/wp-content/uploads/2017/10/COMUNICADO-CONJUNTO-BADAJOZ-CON-EL-PUEBLO-CATAL%C3%81N.pdf
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5/10/2017
La Subdelegació 

del Govern 

espanyol a Lleida 

no deixa entrar 

periodistes quan 

l’oposició registra 

una petició perquè 

els cossos de 

seguretat estatals 

es retirin dels 

hotels de la ciutat

Agents de la Policia Nacional i de la 

Guàrdia Civil impedeixen l’entrada 

dels informadors al registre públic de 

la subdelegació, la qual indica, en un 

correu electrònic enviat a Mèdia.cat 

pocs dies després, que no va deixar 

entrar els periodistes per “l’especial 

urgència” amb què pretenien fer-ho. 

La Subdelegació indica que no va tenir 

prou temps per demanar als empleats 

públics del registre i als ciutadans 

presents el seu “consentiment 

previ” per ser enregistrats (tal com, 

assegura, estableix la Llei de protecció 

de dades). Els polítics també van tenir 

problemes per entrar al registre públic 

de la Subdelegació, ja que després 

de fer declaracions a les portes de 

l’edifici els agents només en volien fer 

passar quatre (finalment ho van fer 

tots). A més, segons expliquen alguns 

periodistes que hi eren presents, 

quan eren al carrer un agent va treure 

el mòbil i va gravar els assistents. 

Un altre agent va dir als càmeres de 

televisió que no gravessin, però ho van 

seguir fent sense més impediments.

http://www.naciodigital.cat/lleida/

noticia/25461/guardia/civil/veta/entrada/

premsa/subdelegacio/govern/espanyol/

lleida

5/10/2017
Joan B. Culla i 

Francesc Serés 

anuncien que 

pleguen com a 

articulistes d’El 

País per “censura”

L’historiador i professor de la UAB 

Joan B. Culla deixa d’escriure articles 

al diari El País, on col•laborava 

des de l’any 1984, perquè “se li ha 

aplicat censura ideològica”, segons 

explica ell mateix al digital El Món. 

Concretament, afirma que el rotatiu 

li ha censurat un article que havia 

de publicar aquest dijous a l’edició 

Catalunya, on explicava “per què els 

policies no van trobar les urnes [del 

referèndum de l’1-O], perquè aquest 

fenomen social i cívic no es pot aturar 

amb policia”. L’escriptor Francesc 

Serés també plega aquesta setmana 

com a articulista del diari, on escrivia 

des de feia set anys, pel mateix motiu, 

segons avança Culla i confirma Serés 

a Twitter.

http://elmon.cat/politica/joan-bculla-

deixa-pais-censura-ideologica#.

WdYnT3zED2s.twitter

https://twitter.com/FrancescSeres/

status/915919740169842688

https://twitter.com/FrancescSeres/

status/915630036027346952

http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/25461/guardia/civil/veta/entrada/premsa/subdelegacio/govern/espanyol/lleida
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/25461/guardia/civil/veta/entrada/premsa/subdelegacio/govern/espanyol/lleida
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/25461/guardia/civil/veta/entrada/premsa/subdelegacio/govern/espanyol/lleida
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/25461/guardia/civil/veta/entrada/premsa/subdelegacio/govern/espanyol/lleida
http://elmon.cat/politica/joan-bculla-deixa-pais-censura-ideologica#.WdYnT3zED2s.twitter
http://elmon.cat/politica/joan-bculla-deixa-pais-censura-ideologica#.WdYnT3zED2s.twitter
http://elmon.cat/politica/joan-bculla-deixa-pais-censura-ideologica#.WdYnT3zED2s.twitter
https://twitter.com/FrancescSeres/status/915919740169842688
https://twitter.com/FrancescSeres/status/915919740169842688
https://twitter.com/FrancescSeres/status/915630036027346952
https://twitter.com/FrancescSeres/status/915630036027346952
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Un equip que 

treballa per a 

Telecinco és 

agredit i increpat 

a Barcelona en 

el marc de la 

manifestació 

unionista

Segons ha pogut saber Mèdia.cat, els 

fets haurien ocorregut al migdia prop 

de plaça Sant Jaume. 

8/10/2017  

Un manifestant 

ultranacionalista 

espanyol escup i 

llença cervesa a 

una periodista de 

La Directa

El manifestant insulta la periodista, 

l’acusa de mentir, li escup i li tira 

cervesa per sobre, intentant mullar-

li la càmera sense aconseguir-

ho. Els fets ocorren quan la 

manifestació convocada per entitats 

ultranacionalistes espanyoles 

davant la caserna de la Guàrdia 

Civil a travessera de Gràcia baixa 

cap al centre de la ciutat. L’home, 

amb ulleres de sol i una bandera 

espanyola, pregunta a la periodista, 

que estava enregistrant imatges, de 

quin mitjà ve i, en saber-ho, comença 

a agredir-la.

https://directa.cat/actualitat/lunionisme-

es-bolca-barcelona-amb-suport-de-

lextrema-dreta

8/10/2017
Manifestants 

ultranacionalistes 

espanyols 

increpen i insulten 

periodistes a la 

zona del Parlament 

perquè deixin de 

gravar imatges

En arribar al parc de la Ciutadella, 

camí del Parlament, alguns dels 

concentrats insulten repetidament 

i amb agressivitat periodistes que 

estaven enregistrant imatges. Així ho 

ha pogut confirmar Mèdia.cat.

https://twitter.com/enricb/

status/917038462817140738

8/10/2017
Manifestants 

nacionalistes 

espanyols 

empenyen un 

reporter d’Euskal 

Telebista i li 

intenten prendre el 

micròfon

Quan el periodista es preparava per 

fer una connexió en directe per a 

l’informatiu migdia, se li acosta un 

grup de manifestants nacionalistes 

espanyols i un home li intenta agafar 

el micròfon repetides vegades i diu 

“Viva España”. EITB ha de cancel•lar la 

connexió en directe.

http://www.eitb.eus/es/noticias/

sociedad/detalle/5131616/empujan-

obstaculizan-trabajo-periodista-etb-

barcelona/

http://www.naiz.eus/es/actualidad/

noticia/20171008/agresiones-insultos-

saludos-nazis-y-banderas-quemadas-en-

la-manifestacion-de-barcelona

https://directa.cat/actualitat/lunionisme-es-bolca-barcelona-amb-suport-de-lextrema-dreta
https://directa.cat/actualitat/lunionisme-es-bolca-barcelona-amb-suport-de-lextrema-dreta
https://directa.cat/actualitat/lunionisme-es-bolca-barcelona-amb-suport-de-lextrema-dreta
https://twitter.com/enricb/status/917038462817140738
https://twitter.com/enricb/status/917038462817140738
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5131616/empujan-obstaculizan-trabajo-periodista-etb-barcelona/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5131616/empujan-obstaculizan-trabajo-periodista-etb-barcelona/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5131616/empujan-obstaculizan-trabajo-periodista-etb-barcelona/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5131616/empujan-obstaculizan-trabajo-periodista-etb-barcelona/
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20171008/agresiones-insultos-saludos-nazis-y-banderas-quemadas-en-la-manifestacion-de-barcelona
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20171008/agresiones-insultos-saludos-nazis-y-banderas-quemadas-en-la-manifestacion-de-barcelona
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20171008/agresiones-insultos-saludos-nazis-y-banderas-quemadas-en-la-manifestacion-de-barcelona
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20171008/agresiones-insultos-saludos-nazis-y-banderas-quemadas-en-la-manifestacion-de-barcelona
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8/10/2017
Intents d’agressió 

i insults a 

reporters de TV3 

a la manifestació 

unionista

Diversos equips de la televisió pública 

catalana pateixen intimidacions, 

insults o intents d’agressió durant la 

manifestació per la unitat d’Espanya. 

A una reportera que feia una connexió 

en directe li intenten donar cops amb 

un pal de bandera, enmig d’insults 

i crits. Alguns assistents insulten 

la periodista en acabar la connexió 

dient-li “puta” i “zorra”. A un equip de 

Lleida li llencen un líquid pudent. I un 

equip que feia connexions des d’un 

balcó ha d’esperar més d’una hora 

per sortir de l’edifici on era per la 

presència d’un grup a la porta cridant 

amb actitud intimidatòria. Alguns 

equips de TV3 es treuen els daus dels 

micròfons, o directament comencen 

sense logotips per evitar incidents. 

http://vertele.eldiario.es/noticias/

TV3_0_1947105275.html

https://twitter.com/alejandrogueztv/

status/917029286233681920

https://twitter.com/XaviRossinyol/

status/917041447769079810

http://www.naciodigital.cat/

noticia/140086/video/insults/agressio/

periodista/tv3/manifestacio/unionista

8/10/2017
Ferit al cap un 

fotògraf aficionat 

en la manifestació 

unionista en 

confondre’l amb un 

periodista de TV3

Un fotògraf aficionat és agredit 

per diversos manifestants 

ultranacionalistes espanyols i 

acaba amb una ferida al cap. El noi, 

que es diu Jordi, demana a un grup 

de manifestants fer-los una foto i 

aquests l’empaiten i l’agredeixen. 

Segons informa l’Ara, l’haurien confós 

amb un periodista de TV3.

http://www.ara.cat/politica/

manifestacio-unitat-dEspanya-

carrers-Barcelona_0_1883811766.

html?utm_medium=social&utm_

source=twitter&utm_campaign=ara

http://www.publico.es/politica/

varias-personas-agreden-fotografo-

manifestacion-barcelona-creyendo-

periodista-tv3.html

10/10/2017
Un manifestant 

ultranacionalista 

espanyol llança 

cervesa a la cara 

a un periodista 

del diari Ara en 

dues ocasions, i 

amenaça de violar 

una periodista

Els fets ocorren a Barcelona, en 

el context d’una concentració 

nacionalista espanyola de mig 

centenar de persones davant la 

Delegació del Govern espanyol a 

Catalunya, coincidint amb el dia que 

Puigdemont deixa en suspens la 

declaració d’independència. 

https://twitter.com/enricb/

status/917812303285903361

http://beteve.cat/uns-50-unionistes-es-

concentren-a-la-delegacio-del-govern-

contra-la-independencia/

10/10/2017
Pintades al cotxe 

de TV3 a Mallorca: 

“Viva España”, 

“Fuera de Mallorca”

El cotxe de l’equip de TV3 a Mallorca 

apareix amb pintades de retolador 

després que el deixessin aparcat 

uns minuts en una plaça de Palma. 

“Més de 30 anys de feina per a TV3 a 

les illes Balears i mai m’havia trobat 

això”, manifesta a través de Twitter la 

periodista afectada.

https://twitter.com/margasoli/

status/917707556725968896

http://www.diariodemallorca.es/

mallorca/2017/10/10/pintadas-palma-

unidad-movil-tv3/1254519.html

https://dbalears.cat/

balears/2017/10/10/306905/apareixen-

pintades-odi-cotxe-tv3-les-balears.html 

http://vertele.eldiario.es/noticias/TV3_0_1947105275.html
http://vertele.eldiario.es/noticias/TV3_0_1947105275.html
https://twitter.com/alejandrogueztv/status/917029286233681920
https://twitter.com/alejandrogueztv/status/917029286233681920
https://twitter.com/XaviRossinyol/status/917041447769079810
https://twitter.com/XaviRossinyol/status/917041447769079810
http://www.naciodigital.cat/noticia/140086/video/insults/agressio/periodista/tv3/manifestacio/unionista
http://www.naciodigital.cat/noticia/140086/video/insults/agressio/periodista/tv3/manifestacio/unionista
http://www.naciodigital.cat/noticia/140086/video/insults/agressio/periodista/tv3/manifestacio/unionista
http://www.ara.cat/politica/manifestacio-unitat-dEspanya-carrers-Barcelona_0_1883811766.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.ara.cat/politica/manifestacio-unitat-dEspanya-carrers-Barcelona_0_1883811766.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.ara.cat/politica/manifestacio-unitat-dEspanya-carrers-Barcelona_0_1883811766.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.ara.cat/politica/manifestacio-unitat-dEspanya-carrers-Barcelona_0_1883811766.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.ara.cat/politica/manifestacio-unitat-dEspanya-carrers-Barcelona_0_1883811766.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.publico.es/politica/varias-personas-agreden-fotografo-manifestacion-barcelona-creyendo-periodista-tv3.html
http://www.publico.es/politica/varias-personas-agreden-fotografo-manifestacion-barcelona-creyendo-periodista-tv3.html
http://www.publico.es/politica/varias-personas-agreden-fotografo-manifestacion-barcelona-creyendo-periodista-tv3.html
http://www.publico.es/politica/varias-personas-agreden-fotografo-manifestacion-barcelona-creyendo-periodista-tv3.html
https://twitter.com/enricb/status/917812303285903361
https://twitter.com/enricb/status/917812303285903361
http://beteve.cat/uns-50-unionistes-es-concentren-a-la-delegacio-del-govern-contra-la-independencia/
http://beteve.cat/uns-50-unionistes-es-concentren-a-la-delegacio-del-govern-contra-la-independencia/
http://beteve.cat/uns-50-unionistes-es-concentren-a-la-delegacio-del-govern-contra-la-independencia/
https://twitter.com/margasoli/status/917707556725968896
https://twitter.com/margasoli/status/917707556725968896
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/10/10/pintadas-palma-unidad-movil-tv3/1254519.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/10/10/pintadas-palma-unidad-movil-tv3/1254519.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/10/10/pintadas-palma-unidad-movil-tv3/1254519.html
https://dbalears.cat/balears/2017/10/10/306905/apareixen-pintades-odi-cotxe-tv3-les-balears.html 
https://dbalears.cat/balears/2017/10/10/306905/apareixen-pintades-odi-cotxe-tv3-les-balears.html 
https://dbalears.cat/balears/2017/10/10/306905/apareixen-pintades-odi-cotxe-tv3-les-balears.html 
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La Guàrdia Civil 

torna a tancar el 

web de l’ANC

Així ho alerta a Twitter el seu pre- 

sident, Jordi Sànchez, que denuncia 

censura per part de l’Estat i avisa que 

pacíficament continuaran fent forta la 

democràcia.

http://www.rac1.cat/programes/el-

mon/20171011/431976489153/la-guardia-

civil-torna-a-tancar-la-pagina-web-de-

lassemblea-nacional-catalana.html

11/10/2017
Ciudadanos 

lamenta que 

la premsa 

internacional hagi 

“comprat” la versió 

dels fets de l’1-O 

que coincideix amb 

la de les “autoritats 

colpistes” 

Durant la seva intervenció al Congrés 

dels Diputats, el portaveu de 

Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, es 

pregunta com pot ser que els mitjans 

internacionals hagin “comprat una 

versió dels fets” de l’1-O que coincideix 

amb la de les ‘autoritats colpistes’”. 

Girauta pregunta com és possible 

que la “diplomàcia privada” de la 

Generalitat sigui més eficaç que tot el 

servei exterior espanyol.

http://www.naciodigital.cat/

noticia/140307/video/ciutadans/lamenta/

estat/no/controli/premsa/internacional

11/10/2017
Sindicats de la 

Policia Nacional 

anuncien que 

denunciaran la 

revista El Jueves 

davant la Fiscalia 

General de l’Estat 

per un presumpte 

delicte d’injúries

En concret, la denúncia és contra 

els autors de l’article satíric “La 

continua presencia de antidisturbios 

acaba con las reservas de cocaína en 

Cataluña”, publicat el 5 d’octubre. El 3 

de novembre es confirma que el Jutjat 

d’Instrucció número 20 de Barcelona 

obre diligències prèvies contra la 

revista per un presumpte delicte 

d’injúries i cita a declarar el director de 

la publicació com a investigat. 

https://www.elplural.com/

sociedad/2017/10/12/sindicatos-

policiales-denunciaran-el-jueves-por-su-

peculiar-forma-de-relacionar

http://www.eldiario.es/politica/

Sindicatos-Jueves-antidisturbios-

consumieron-Cataluna_0_696081599.html

http://www.publico.es/espana/juez-

imputa-director-jueves-publicacion-

policia-nacional.html

12/10/2017
Una periodista 

és agredida per 

un manifestant 

ultranacionalista 

espanyol en una 

concentració 

En concret, és colpejada amb una 

puntada de peu a la cuixa quan 

gravava militants nacionalistes 

espanyols d’extrema dreta al pas de 

la manifestació pel passeig de Gràcia 

de Barcelona. Així ho ha pogut saber 

Mèdia.cat. 

12/10/2017
El periodista 

i escriptor 

John Carlin és 

acomiadat d’El 

País, on feia de 

columnista

Tot apunta que la causa és la seva 

posició divergent amb la línia editorial 

del diari. L’acomiadament arriba pocs 

dies després que publiqués un article 

al rotatiu britànic The Times, on es 

mostrava crític amb l’actuació de 

l’executiu i del monarca espanyols 

amb relació a l’1-O.

http://www.publico.es/economia/

comunicacion/pais-despide-al-periodista-

john.html

https://www.thetimes.co.uk/article/

catalan-independence-arrogance-of-

madrid-explains-this-chaos-vmh7nnxsx

https://www.vilaweb.cat/noticies/el-

pais-acomiada-el-periodista-john-carlin-

critic-amb-la-repressio-de-rajoy-contra-

catalunya/

http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20171011/431976489153/la-guardia-civil-torna-a-tancar-la-pagina-web-de-lassemblea-nacional-catalana.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20171011/431976489153/la-guardia-civil-torna-a-tancar-la-pagina-web-de-lassemblea-nacional-catalana.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20171011/431976489153/la-guardia-civil-torna-a-tancar-la-pagina-web-de-lassemblea-nacional-catalana.html
http://www.rac1.cat/programes/el-mon/20171011/431976489153/la-guardia-civil-torna-a-tancar-la-pagina-web-de-lassemblea-nacional-catalana.html
http://www.naciodigital.cat/noticia/140307/video/ciutadans/lamenta/estat/no/controli/premsa/internacional
http://www.naciodigital.cat/noticia/140307/video/ciutadans/lamenta/estat/no/controli/premsa/internacional
http://www.naciodigital.cat/noticia/140307/video/ciutadans/lamenta/estat/no/controli/premsa/internacional
https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/12/sindicatos-policiales-denunciaran-el-jueves-por-su-peculiar-forma-de-relacionar
https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/12/sindicatos-policiales-denunciaran-el-jueves-por-su-peculiar-forma-de-relacionar
https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/12/sindicatos-policiales-denunciaran-el-jueves-por-su-peculiar-forma-de-relacionar
https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/12/sindicatos-policiales-denunciaran-el-jueves-por-su-peculiar-forma-de-relacionar
http://www.eldiario.es/politica/Sindicatos-Jueves-antidisturbios-consumieron-Cataluna_0_696081599.html
http://www.eldiario.es/politica/Sindicatos-Jueves-antidisturbios-consumieron-Cataluna_0_696081599.html
http://www.eldiario.es/politica/Sindicatos-Jueves-antidisturbios-consumieron-Cataluna_0_696081599.html
http://www.publico.es/espana/juez-imputa-director-jueves-publicacion-policia-nacional.html
http://www.publico.es/espana/juez-imputa-director-jueves-publicacion-policia-nacional.html
http://www.publico.es/espana/juez-imputa-director-jueves-publicacion-policia-nacional.html
http://www.publico.es/economia/comunicacion/pais-despide-al-periodista-john.html
http://www.publico.es/economia/comunicacion/pais-despide-al-periodista-john.html
http://www.publico.es/economia/comunicacion/pais-despide-al-periodista-john.html
https://www.thetimes.co.uk/article/catalan-independence-arrogance-of-madrid-explains-this-chaos-vmh7nnxsx
https://www.thetimes.co.uk/article/catalan-independence-arrogance-of-madrid-explains-this-chaos-vmh7nnxsx
https://www.thetimes.co.uk/article/catalan-independence-arrogance-of-madrid-explains-this-chaos-vmh7nnxsx
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-pais-acomiada-el-periodista-john-carlin-critic-amb-la-repressio-de-rajoy-contra-catalunya/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-pais-acomiada-el-periodista-john-carlin-critic-amb-la-repressio-de-rajoy-contra-catalunya/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-pais-acomiada-el-periodista-john-carlin-critic-amb-la-repressio-de-rajoy-contra-catalunya/
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-pais-acomiada-el-periodista-john-carlin-critic-amb-la-repressio-de-rajoy-contra-catalunya/
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13/10/2017 i 
17/10/2017 Crítiques a 

l’Ajuntament 

de Vilanova del 

Camí per haver 

presumptament 

restringit notícies 

relacionades amb 

l’1-O als mitjans 

municipals

Aquestes informacions han estat 

restringides a la ràdio i a la web 

municipals, segons lamenten els 

professionals que hi treballen i també 

l’oposició. El consistori al•lega que és 

a causa d’uns ajustos organitzatius i 

nega la censura.

http://anoiadiari.cat/societat/govern-

oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-

mitjans-municipals 

https://www.vilanovainformacio.

cat/51054-2/

16/10/2017
La UAB es queixa 

al Consell de 

l’Audiovisual 

de Catalunya 

i al Col•legi de 

Periodistes per 

la suposada 

falta d’ètica del 

programa Espejo 

público, d’Antena 

3, en l’elaboració 

d’un reportatge 

sobre suposat 

assetjament 

a estudiants 

universitàries 

de tendència 

unionista

Considera que el programa ha utilitzat 

tres testimonis dubtosos (membres 

de Joves de Societat Civil Catalana, i 

en un cas de Ciudadanos) per elaborar 

la informació, i presenta la queixa per 

falta d’ètica periodística. El programa 

es defensa en una nova entrevista 

amb les noies, argumentant que no 

han amagat que siguin membres 

d’entitats unionistes i que això no les 

exclou d’explicar la seva situació com 

a universitàries. 

http://www.lavanguardia.com/

television/20171017/432138600926/uab-

queja-espejo-publico-entrevista-acoso-

universidad-independencia-falta-de-etica.

html 

https://twitter.com/UABBarcelona/

status/919927434597847040/photo/1

http://www.elnacional.cat/enblau/

ca/televisio/susanna-griso-

estudiants_202470_102.html

 

17/10/2017
El PSC de Cardedeu 

veta l’entrada de 

periodistes en 

un acte sobre la 

situació política 

al qual els havia 

convocat 

Després de convocar els periodistes 

a una assemblea per parlar de la 

convivència al municipi i de la possible 

convocatòria d’eleccions a Catalunya, 

el PSC de Cardedeu impedeix l’accés 

als professionals que volen cobrir la 

informació. Els diu que, si volen, captin 

imatges a l’inici, i que un representant 

els farà declaracions, però que a 

l’assemblea no hi poden ser. Mèdia.

cat ho ha confirmat amb periodistes 

locals. 

https://twitter.com/nomelse/

status/920618504256217088

https://twitter.com/PSCdeCardedeu/

status/920612793937809408

18/10/2017
Una periodista de 

RAC1 és increpada 

i agredida en una 

manifestació 

unionista a 

Barcelona 

La professional Anna Vallhonesta, que 

treballa a RAC1, enregistra en vídeo 

el moment en què un manifestant li 

etziba un cop amb una bandera i la 

increpa.

https://twitter.com/annavallho/

status/920718998236532742 

http://www.lavanguardia.com/

politica/20171019/432171204735/

agresion-periodista-rac1-manifestacion-

anti-independentista.html

http://www.rtvvilafranca.cat/2017/10/

periodista-vilafranquina-ha-agredida-

concentracio-anti-independentista/

http://anoiadiari.cat/societat/govern-oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-mitjans-municipals
http://anoiadiari.cat/societat/govern-oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-mitjans-municipals
http://anoiadiari.cat/societat/govern-oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-mitjans-municipals
http://anoiadiari.cat/societat/govern-oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-mitjans-municipals
http://anoiadiari.cat/societat/govern-oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-mitjans-municipals
http://anoiadiari.cat/societat/govern-oposicio-vilanova-topen-sobre-censura-mitjans-municipals
http://www.lavanguardia.com/television/20171017/432138600926/uab-queja-espejo-publico-entrevista-acoso-universidad-independencia-falta-de-etica.html http://
http://www.lavanguardia.com/television/20171017/432138600926/uab-queja-espejo-publico-entrevista-acoso-universidad-independencia-falta-de-etica.html http://
http://www.lavanguardia.com/television/20171017/432138600926/uab-queja-espejo-publico-entrevista-acoso-universidad-independencia-falta-de-etica.html http://
http://www.lavanguardia.com/television/20171017/432138600926/uab-queja-espejo-publico-entrevista-acoso-universidad-independencia-falta-de-etica.html http://
http://www.lavanguardia.com/television/20171017/432138600926/uab-queja-espejo-publico-entrevista-acoso-universidad-independencia-falta-de-etica.html http://
https://twitter.com/UABBarcelona/status/919927434597847040/photo/1
https://twitter.com/UABBarcelona/status/919927434597847040/photo/1
http://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/susanna-griso-estudiants_202470_102.html
http://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/susanna-griso-estudiants_202470_102.html
http://www.elnacional.cat/enblau/ca/televisio/susanna-griso-estudiants_202470_102.html
https://twitter.com/nomelse/status/920618504256217088
https://twitter.com/nomelse/status/920618504256217088
https://twitter.com/PSCdeCardedeu/status/920612793937809408
https://twitter.com/PSCdeCardedeu/status/920612793937809408
https://twitter.com/annavallho/status/920718998236532742 
https://twitter.com/annavallho/status/920718998236532742 
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432171204735/agresion-periodista-rac1-manifestacion-anti-independentista.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432171204735/agresion-periodista-rac1-manifestacion-anti-independentista.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432171204735/agresion-periodista-rac1-manifestacion-anti-independentista.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432171204735/agresion-periodista-rac1-manifestacion-anti-independentista.html
http://www.rtvvilafranca.cat/2017/10/periodista-vilafranquina-ha-agredida-concentracio-anti-independentista/
http://www.rtvvilafranca.cat/2017/10/periodista-vilafranquina-ha-agredida-concentracio-anti-independentista/
http://www.rtvvilafranca.cat/2017/10/periodista-vilafranquina-ha-agredida-concentracio-anti-independentista/
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L’ambaixada 

espanyola a 

Bulgària anul•la 

una xerrada sobre 

còmic del dibuixant 

Cels Piñol. Tindria 

a veure amb la 

seva ideologia 

independentista

L’artista, popular per la sèrie 

Fanhunter, no pot impartir una 

conferència que li havia encarregat 

l’ambaixada i que estava dirigida 

principalment a alumnes de la 

National Art Academy de Sofia. 

L’anul•lació tindria a veure amb 

la seves idees independentistes, 

republicanes i a favor del referèndum, 

segons explica ell mateix a El Punt 

Avui.

https://twitter.com/celspinol/

status/920662070919618560

http://www.elpuntavui.cat/politica/

article/17-politica/1263424-l-ambaixada-

espanyola-a-bulgaria-anul-la-una-

conferencia-de-cels-pinol.html

https://www.elconfidencial.com/

cultura/2017-10-19/independencia-

cataluna-carles-pinol-embajada-bulgaria-

censura-charla_1463658/

20/10/2017
Citats a declarar 

com a testimonis, 

en una caserna de 

la Guàrdia Civil a 

Barcelona, alguns 

responsables de 

mitjans que van 

publicar l’anunci 

del referèndum

En el marc de la investigació del jutjat 

número 13 de Barcelona, declaren la 

presidenta en funcions de la CCMA, 

Núria Llorach; el director d’El PuntAvui, 

Xevi Xirgo, i l’editor de directe.cat, 

Joan Puig. En el cas d’aquest últim, 

el 15 de setembre va rebre la visita 

de la Guàrdia Civil a casa seva, on se 

li va entregar un requeriment que 

ordenava que el diari digital havia de 

deixar de mostrar i albergar publicitat 

institucional sobre el referèndum 

de l’1 d’octubre. A més, el mateix 20 

d’octubre també declara Màrius Carol, 

director de La Vanguardia, amb relació 

a un anunci de la Generalitat en què 

s’animava els catalans residents a 

l’exterior a inscriure’s en un registre, 

publicat el mes de març.

http://www.diaridegirona.cat/

catalunya/2017/10/21/interrogats-

directors-quatre-mitjans/874322.html 

http://www.elnacional.cat/es/politica/

marius-carol-guardia-civil-referendum-

independencia_204039_102.html

http://www.directe.cat/noticia/662142/l-

editor-del-directecat-joan-puig-ja-

declara-a-la-caserna-de-la-guardia-civil-

per-la-publi

22/10/2017
Denuncien que 

agents de paisà 

s’infiltren als 

estudis de TVE 

a Sant Cugat del 

Vallès

Així ho alerta el sindicat CCOO en un 

comunicat. Posteriorment, la direcció 

ho admet i justifica. Indica que es 

tracta d’una parella d’agents que hi 

són per “garantir les emissions i la 

seguretat dels treballadors”, alhora 

que aclareix que no sap fins quan hi 

seran perquè no ha estat la cadena qui 

ho ha demanat. 

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/

ciutat/politica/ccoo-denuncia-la-

presencia-de-policia-camuflada-a-tve-a-

sant-cugat-71410102.html

http://www.cugat.cat/noticies/

societat/131551.htm

https://cat.elpais.com/cat/2017/10/22/

catalunya/1508673767_946882.html

24/10/2017
L’alcalde de la 

Selva del Camp 

intenta prohibir a 

un periodista fer 

fotografies del 

plenari

El periodista Arnau Martínez denuncia 

que l’alcalde d’aquest municipi 

tarragonès li prohibeix inicialment 

fotografiar la sessió que se celebrava 

al consistori perquè “no estava 

acreditat”. No obstant això, finalment 

pot fer la crònica i treure’n algunes 

fotografies. Durant el ple, com mostra 

el fil del periodista a Twitter, es tracten 

qüestions relacionades amb l’1-O. 

https://twitter.com/arnau_martinez/

status/922889655334338561

https://twitter.com/celspinol/status/920662070919618560
https://twitter.com/celspinol/status/920662070919618560
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25/10/2017
El País notifica 

a Jordi Matas 

Dalmases, 

catedràtic de 

Ciència Política a la 

UB i col•laborador 

habitual del diari, 

que no li publicarà 

un article que ha 

escrit per al dia 

següent.

Així ho indica ell mateix a través 

del seu compte de Twitter. En un 

article publicat a El País el 24 de 

març de 2017, Matas havia defensat 

la desobediència per aconseguir la 

independència. A més, va presidir la 

Sindicatura Electoral Catalana fins que 

va dimitir per evitar unes multes de la 

judicatura espanyola, com informa El 

Punt Avui. 

https://twitter.com/JMatasD/

status/923293349208920064

https://www.vilaweb.cat/noticies/

el-diari-el-pais-censura-ara-un-article-

dopinio-de-jordi-matas-dalmases/

25/10/2017
Agredit un equip 

de TV3 a l’Escala 

mentre cobria una 

manifestació en 

suport als cossos 

de seguretat 

estatals allotjats 

en un càmping

Segons indica la televisió pública, a 

la concentració hi assisteixen mig 

centenar de persones, reunides a 

través de les xarxes socials. Alguns 

dels concentrats increpen un equip de 

TV3 i els trenquen un micròfon. 

https://twitter.com/periodistes_cat/

status/923499329960271872

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/

telenoticies-vespre/telenoticies-

vespre-25102017/video/5697492/

27/10/2017
Destrosses a 

Catalunya Ràdio 

durant una marxa 

ultranacionalista 

espanyola 

Coincidint amb l’aprovació de 

la resolució per declarar la 

independència per part del Parlament, 

centenars de persones que 

participaven en una manifestació 

a Barcelona es concentren davant 

l’emissora pública i alguns d’ells 

causen desperfectes a la façana 

d’entrada. A més de trencar un 

vidre, intimiden les persones que es 

troben dins l’edifici de l’emissora. 

El director de Catalunya Ràdio, Saül 

Gordillo, anuncia que presentaran 

una denúncia a partir de les imatges 

enregistrades.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/

telenoticies-migdia/atac-violent-a-

catalunya-radio/video/5698030/

http://www.lasexta.com/noticias/

nacional/grupos-de-extrema-derecha-

atacan-la-sede-de-catalunya-radio_20171

02859f3bd890cf233cdb998532b.html

http://www.rac1.cat/info-

rac1/20171027/432395213263/un-grup-

de-manifestants-favorables-a-la-unitat-

despanya-ataca-catalunya-radio.html

27/10/2017
Un equip de Betevé 

rep empentes i 

insults per part 

de manifestants 

ultranacionalistes 

espanyols mentre 

cobreix l’atac 

contra Catalunya 

Ràdio

Segons indica la televisió barcelonina, 

alguns dels assistents, després de 

comprovar de quin mitjà es tractava, 

els empenten, insulten i obstaculitzen 

la seva feina. També causen 

desperfectes al vehicle corporatiu. 

Betevé presenta una denúncia pels 

fets. 

http://beteve.cat/agressio-beteve-

periodistes-manifestacio-ultres/

http://www.heraldo.es/noticias/

nacional/2017/10/28/el-sindicat-

periodistes-rechaza-ataque-catalunya-

radio-beteve-1204532-305.html
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Un fotògraf d’El 

País rep una coça 

a l’esquena en 

el moment de 

la concentració 

ultranacionalista 

espanyola davant 

de Catalunya Ràdio

Així ho ha pogut saber Mèdia.cat.

27/10/2017
Agressió d’ul-

tranacionalistes 

espanyols a una 

periodista d’Europa 

Press a Santander

Una periodista de l’agència Europa 

Press és agredida a Santander quan 

filmava diversos manifestants que 

s’havien concentrat davant del recinte 

on Pablo Iglesias, líder de la formació 

Podemos, celebrava un acte polític. Els 

concentrats cridaven, entre d’altres: 

“Los enemigos de España fuera”. 

Alguns manifestants miren d’impedir 

la feina de la periodista i obstaculitzar 

que gravi. 

http://www.eldiariocantabria.es/

articulo/cantabria/agreden-periodista-

europa-press-tv-antes-acto-

podemos/20171028145614036448.html

29/10/2017
Un periodista 

d’El Nacional és 

agredit quan cobria 

la manifestació 

unionista que 

se celebra a 

Barcelona

El redactor rep un cop de peu d’un 

assistent a la manifestació. Altres 

assistents miren de reduir l’agressor. 

El periodista es trobava a l’àrea de 

premsa, segons informa aquesta 

publicació. 

http://www.elnacional.cat/ca/

politica/agredeixen-periodista-

elnacional_207228_102.html

29/10/2017
Insults i agressions 

a l’equip de TV3 

desplegat a la 

manifestació 

unionista de 

Barcelona

Les unitats mòbils de TV3 que 

cobreixen la mobilització són objecte 

d’insults i alguns dels manifestants els 

llancen monedes, cigarretes enceses 

i escopinades. Les seves furgonetes 

són colpejades i empastifades amb 

adhesius. Així ho expliquen diversos 

dels mitjans que hi són presents. 

http://www.naciodigital.cat/

noticia/141627/video/aixi/quedat/

furgoneta/tv3/despr/manifestacio/

unionista/barcelona

http://www.ccma.cat/324/multitudinaria-

manifestacio-a-favor-de-la-unitat-

despanya-al-centre-de-barcelona/

noticia/2817932/

https://twitter.com/SergiUnanue/

status/924616876357021696

30/10/2017
Un home amenaça 

amb un bastó un 

periodista perquè 

no faci fotos i en 

colpeja un altre 

en el marc d’una 

manifestació de 

nacionalistes 

espanyols

La concentració, amb presència 

de l’extrema dreta, es convoca a 

Barcelona al mateix lloc on se n’havia 

convocat un altra d’antifeixista. 

Conflueixen a l’altura del carrer 

Ganduxer.

http://www.directe.cat/noticia/668819/

feixistes-i-neonazis-intenten-boicotejar-

una-manifestacio-contra-les-recents-

agressions-ul

http://beteve.cat/protesta-antifeixistes-

agressions-ultres/

http://eljardidesantgervasi.cat/un-grup-

dultres-es-persona-a-una-manifestacio-

antifeixista/
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A LA CORDA FLUIXA

30/10/2017
Desactivats els 

webs govern.cat, 

president.cat i 

vicepresident.cat

La mesura respon a l’aplicació per part 

del Govern espanyol de l’article 155 de 

la Constitució. Puigdemont replica des 

de l’exili el web de Presidència amb el 

domini president.exili.eu.

http://www.elperiodico.com/es/

politica/20171031/desactivadas-webs-

govern-president-generalitat-6392708

http://www.ccma.cat/324/activat-

el-web-president-exili-eu-replica-

de-la-pagina-del-govern-tancada/

noticia/2818422/

31/10/2017
20 minutos 

acomiada el 

dibuixant Eneko 

després de no 

publicar-li en paper 

unes vinyetes 

relacionades amb 

l’1-O

Així ho explica l’humorista gràfic a 

Twitter. https://twitter.com/EnekoHumor/

status/925771639874375681

http://www.ccma.cat/324/20-minutos-

acomiada-el-dibuixant-eneko-critic-amb-

la-repressio-de-l1-o/noticia/2818553/

1/11/2017
Dos lleidatans 

expliquen haver 

estat arrestats 

per identificar a 

les xarxes socials 

agents dels cossos 

de seguretat 

estatals

Abans de declarar, tots dos passen 

en dies diferents una nit al calabós. 

Tots dos són investigats per un 

presumpte delicte d’odi, informa El 

Segre. La dona, que també és acusada 

de revelació de secrets, és detinguda 

per una publicació a les xarxes socials 

on alertava que pels carrers de Lleida 

hi havia agents estatals de paisà i 

demanava no caure en provocacions. 

L’home és detingut per publicar a 

Facebook imatges de dos guàrdies 

civils als quals reconeix pels carrers 

de Lleida i als quals recrimina haver 

participat en càrregues policials de 

l’1-O a Artesa de Lleida. 

https://www.segre.com/noticies/

lleida/2017/11/02/detinguts_dos_

lleidatans_per_delicte_odi_contra_

guardia_civil_31852_1092.html

https://vimeo.com/240727408

http://www.ccma.cat/324/detinguts-

per-identificar-a-facebook-dos-agents-

que-haurien-participat-l1-o-a-lleida/

noticia/2818526/

http://www.naciodigital.cat/

noticia/141812/detinguts/criticar/

brutalitat/policial/1-o/xarxa
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