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Resum 
 

El moviment feminista està més present que mai. Les manifestacions, les reivindicacions 

i la visió feminista comencen a tombar el sistema jeràrquic actual i a prendre partit dins 

les institucions, organitzacions i, per descomptat, dins els mitjans de comunicació. Això 

no obstant, la presència de les dones als mitjans de comunicació segueix sent un assumpte 

que sembla no millorar, a més de ser còmplices de la perpetuació de certs estereotips i 

pràctiques relacionades amb un gènere en concret. En aquest treball es presenten les 

característiques pròpies de les investigacions feministes i la creació de coneixement des 

d’una perspectiva de gènere per poder analitzar els titulars de premsa. El corpus recollit 

consta dels titulars dels dos diaris més llegits en l’àmbit català (ARA i La Vanguardia) i 

en l’àmbit espanyol (El Mundo i El País), incloent-hi els números publicats el 8 de març. 

Les conclusions permeten afirmar que la presència de les dones als titulars és insuficient, 

a més de presentar-les com a persones dèbils i potencialment fracassades. 

 

Paraules clau: perspectiva de gènere; epistemologia feminista; premsa; 

interseccionalitat; anàlisi del discurs. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Resumen 
 

El movimiento feminista está más presente que nunca. Las manifestaciones, las 

reivindicaciones y la visión feminista empiezan a derribar el sistema jerárquico actual y 

a tomar partido dentro de las instituciones, organizaciones, y, sin ningún tipo de duda, 

dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, la presencia de las mujeres en los 

medios de comunicación sigue siendo un asunto que parece no mejorar, además de seguir 

siendo cómplices de la perpetuación de ciertos estereotipos y prácticas relacionadas con 

un género en concreto. En este trabajo se presentan características propias de las 

investigaciones feministas y de la creación de conocimiento desde una perspectiva de 

género para poder analizar los titulares de prensa. El corpus recogido consta de los 

titulares de los periódicos más leídos a nivel catalán (ARA y La Vanguardia) y a nivel 

español (El Mundo y El País), incluyendo los números publicados el 8 de marzo. Las 

conclusiones permiten afirmar que la presencia de mujeres en los titulares es insuficiente, 

además de presentarlas como personas débiles y potencialmente fracasadas. 

 

Palabras clave: perspectiva de género; epistemología feminista; prensa; 

interseccionalidad; análisis del discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The feminist movement is more present today than ever before. The protests, the demands 

and the feminist view begin to knock down the current hierarchical system and take sides 

within the institutions, organizations, and also within the media. However, the presence 

of women in media is still and issue that does not seem to be solved. In addition, media 

is still perpetuating and witnessing certain stereotypes and practices related to a specific 

gender. This paper presents the characteristics of feminist researchers and the creation of 

knowledge from a gender perspective in order to analyze the headlines of the press. The 

corpus collected consists of the headlines of the most read newspaper in Catalonia (ARA 

and La Vanguardia) and in Spain (El Mundo and El País), including the numbers 

published on March 8. The conclusions allow us to affirm that the presence of women in 

the headlines is insufficient, and also, the tendency of presenting them as a weak and 

potentially unsuccessful people. 

 

 

Key words: gender perspective; feminist epistemology; press; intersectionality; 

discourse analysis. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació del tema 

 
Amb aquest treball es pretén analitzar de manera contrastiva la presència de les dones en els 

titulars dels mitjans de comunicació. En concret, s’han seleccionat quatre diaris diferents (dos 

en llengua catalana i dos en llengua espanyola), per tal de veure’n les diferències i les 

característiques. Com es podrà veure més endavant a l’apartat dels objectius, la intenció 

d’aquest treball és observar les posicions ocupades per dones, així com els àmbits on es destaca 

la seva presència o la manera en què es fa referència a elles. 

 

L’elecció de la temàtica d’aquest Treball de Final de Màster sorgeix del meu interès per 

l’activisme feminista i els mitjans de comunicació, concretament pel meu afany cap a la 

visibilització i la presència de veus femenines en els relats de premsa. A més, també tinc interès 

pels estudis de gènere i per formar-me en aquest àmbit, fet que ha motivat l’elecció del tema 

d’aquest treball, obrint-me una porta a una futura formació en aquest camp. 

 

1.2 Delimitació i contextualització 

 

En els últims anys, l’interès pels estudis de gènere ha anat incrementant de manera significativa 

arran de l’activisme, manifestacions i actuals necessitats i comandes de la societat dels últims 

anys. Els mitjans de comunicació també hi han participat de manera activa, visibilitzant les 

reivindicacions de col·lectius feministes i donant veu a les dones que volen revertir el sistema 

actual. Això no obstant, i, tenint en compte el principal objecte d’anàlisi d’aquest projecte —

els titulars—, no es troba una gran quantitat d’estudis que analitzin particularment els titulars 

en premsa, i, tenint en compte que ‘the headline is the most prominent —and often the only 

visible— part of the news article’ (Piotrkowicz et al. 2017) és necessari incorporar una 

metodologia que vetlli per l'elaboració de titulars equitatius. Els titulars proporcionen un resum 

i/o un extracte d’una notícia molt més àmplia i extensa. Per tant, la seva finalitat principal és 

informar d’un esdeveniment, però alhora també indicar amb claredat el contingut de la notícia 

que encapçala. A més, com recull Sánchez (1990), professor de la facultat de Periodisme de la 

Universitat de Navarra, els titulars també es relacionen amb el coneixement previ dels lectors 

i la ideologia de darrere: 
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El titular periodístico, por lo tanto, determina la interpretación del texto, pero no sólo en el 

sentido descrito. También lo determina en la medida en que el titulador juega con el saber 

compartido con los lectores. [...] El titulador puede introducir en ese supuesto saber 

compartido elementos nuevos que pasen por compartidos sin serlo o, siéndolo, introducen 

interpretaciones diferentes de un mismo hecho. [...]. Como señala Van Dijk (1983: 78) el 

análisis de los titulares proporciona datos de interés acerca de los valores e ideologías de los 

periodistas y de los periódicos, y, especialmente, de la manera como los lectores entenderán, 

memorizarán y usarán la información de la noticia para la elaboración de su conocimiento y 

opiniones acerca de la realidad. 

          (Sánchez, 1990) 

 

Amb aquestes declaracions, podem veure que el titular va molt més enllà de l’àmbit lingüístic 

i del repertori lèxic del i la periodista, i que també inclou ideologia i estratègies de persuasió 

dirigides al potencial lector o lectora i seguidor o seguidora del diari. 

  

Com es declarava abans, el moviment feminista està en ple desenvolupament i auge. Un clar 

exemple d’aquesta recent visió feminista és el sorgiment del moviment #MeToo, impulsat 

l’octubre de 2017, amb l’objectiu de denunciar l’agressió sexual i l’abús sexual que patien 

algunes actrius i productores per part del productor de cine Harvey Weinstein, però que no va 

tardar a expandir-se en tots els àmbits laborals, el periodístic inclòs. A escala nacional, 

l’aprovació el 2014 del màster en Gènere i Comunicació de la UAB, pioner en tot l’Estat 

espanyol, ofereix una formació crítica englobant les identitats de gènere i la comunicació, a 

més de realitzar ‘auditories de gènere’ en revistes conegudes, com ara Alternativas económicas. 

També la recent creació del col·lectiu On són les dones (OSDL), periodistes i comunicadores 

que el juny de 2016 van començar a treballar juntes per denunciar cobertures mediàtiques 

masclistes, ha obert una porta a l’anàlisi del contingut periodístic amb perspectiva de gènere. 

  

Tenint en compte l’impacte —positiu o negatiu— que arriben a tenir els mitjans de 

comunicació a la societat actual i com contribueixen en la construcció del pensament i de 

l’opinió d’un individu, cal incorporar una modalitat de premsa que promogui valors socials i 

que tingui una repercussió, com més positiva millor, sobre els individus.  
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1.3 Context social i històric: 8 de març 

 

El Dia Internacional de la Dona se celebra el 8 de març de cada any. És el dia més important 

per reivindicar el feminisme i la sororitat, així com per denunciar el sexisme, la desigualtat 

salarial, la violència de gènere, els feminicidis i totes les opressions que pateixen els cossos i 

les sexualitats no normatives de les dones, encara presents avui en dia. 

 

L’origen del 8 de març sorgeix de diversos fets puntuals, com la vaga de les obreres tèxtils 

nord-americanes de 1857, les quals protestaven per les miserables condicions en què 

treballaven, l’incendi de la fàbrica Cotton l’any 1908 o el del Triangle Shirtwaist Company el 

25 de març de 1911, on van morir més de 140 obreres. Així doncs, l’any 1911 més d’un milió 

de dones europees i nord-americanes van sortir pels carrers de les seves ciutats en senyal de 

protesta. Això no obstant, no va ser fins anys més tard que es va reconèixer el dia 8 de març 

com a data oficial, concretament l’any 1977, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides 

va declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. 

 

L’any 2018 es va convocar, per primera vegada a tot l’Estat espanyol, una vaga general en 

l’àmbit laboral i estudiantil, sota el lema ‘sense les dones el món s’atura’. La vaga es va inspirar 

en l’aturada del 24 d’octubre de 1975 d’Islàndia, en la qual les dones van negar-se anar a la 

feina i va acabar havent-hi un seguiment del 90%. La vaga va tenir una sèrie de conseqüències 

al país: es va redactar la primera llei del món que presentava la problemàtica de la discriminació 

de gènere i anys més tard, Vigdís Finnbogadóttir va ser escollida la primera dona presidenta 

d’Islàndia i de tota Europa. De fet, Islàndia es considera un dels principals països més segurs 

per a les dones, a més de tenir condicions i oportunitats laborals no discriminatòries ni 

problemàtiques. Així doncs, la vaga a Espanya pretenia posar sobre la taula els obstacles i les 

dificultats que les dones segueixen tenint en tots els àmbits. Aquest any, l’any 2019, la vaga es 

va tornar a convocar, sota el lema ‘ens aturem per canviar-ho tot’. 

 

Els mitjans de comunicació van participar de manera activa durant les manifestacions i 

retransmissions i van donar veu a les dones que sortien al carrer. Així doncs, és rellevant 

conèixer la història darrere del 8 de març per entendre la importància i l’impacte que pot arribar 

a tenir als mitjans de comunicació, tant a ràdio com a premsa. 
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1.4 Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquesta investigació, és, doncs, oferir una perspectiva general de la 

presència de les dones als mitjans de comunicació, en concret dels quatre diaris més influents 

a la societat catalana i espanyola. Per tal de realitzar aquesta anàlisi, es proposa un objectiu 

general i tres objectius específics, juntament amb una sèrie de preguntes d’investigació que 

sorgeixen del model proposat per la filòsofa Sandra Harding l’any 1987 (vegeu apartat 2.2), on 

l’autora proposa tres categories diferents de la investigació feminista que es diferencien de les 

investigacions tradicionals: empirisme feminista, perspectiva feminista i postmodernisme 

feminista. Per tant, mitjançant els objectius específics podrem veure si es pot validar la proposta 

de Harding (1987). 

 

1.4.1 Objectiu general 

 

L’objectiu general d’aquest treball és observar com els diaris presenten les dones als titulars i 

de quina manera aquestes pràctiques poden perpetuar certs estereotips i creences. 

 

1.4.2 Objectius específics i preguntes d’investigació 

 

O1. Identificar els àmbits i els espais on tendeixen a aparèixer les dones: 

● Quin tipus de notícia protagonitzen les dones, i conseqüentment, quins espais ocupen? 

● Qui escriu els titulars on apareixen les dones?  

● Incrementen els titulars el dia 8 de març? 

 

O2. Analitzar els vocatius, les denominacions i els verbs utilitzats per parlar de dones als 

titulars: 

● Com es fa referència (ús de vocatius i noms propis) a les dones? 

● Assoleixen les dones els seus objectius i es presenten com persones exitoses? 

● Se segueix relacionant les dones amb la maternitat o amb la seva capacitat 

reproductiva? 
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O3. Reconèixer les possibles identitats interseccionals presents als titulars: 

● Hi apareixen dones de diferents orígens, nacionalitats o identitats de gènere? 

● Tenen més cabuda als diaris les dones blanques? 

 

2. MARC TEÒRIC 
 

2.1 Els mitjans de comunicació i els titulars 

 

Els mitjans de comunicació són agents essencials a la nostra societat, ja que són una font 

d’informació, de difusió i de construcció de la realitat i de pensament. Una gran part de les 

idees de cada individu provenen d’una imatge ideològica construïda a partir dels mitjans de 

comunicació, tal com apunta Sandoval (2015: 41). Com afegiria el lingüista Van Dijk (2003: 

232) els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental en la conformació de les 

cognicions socials del públic general. És a dir, independentment del missatge proporcionat i de 

l’impacte que pugui tenir, els mitjans de comunicació generen un determinat tipus d’influència 

sobre les cognicions socials del grup i es converteixen en una peça fonamental pels subjectes i 

el discurs públic.  

 

Pel que fa a l’objecte d’estudi, els titulars, segons Van Dijk (1983: 85), expressen la informació 

més important del relat de la notícia, i, alhora, representen la interpretació d’un esdeveniment 

des del punt de vista del o de la periodista o del diari. Segons Cervera (2014) és a través de les 

portades de premsa on es produeix el primer contacte dels lectors i lectores amb els titulars. En 

el cas de la premsa digital, la recepció d’aquesta informació es produeix gràcies a altres vies i 

recursos tecnològics, com els correus electrònics o les xarxes socials, les quals ara s’han 

convertit en una de les principals vies d’informació i de divulgació periodística. En l’àmbit 

lingüístic, com exposa Cervera (2014) el o la periodista disposa de recursos lingüístics molt 

variats per elaborar els titulars (nominalitzacions, estructures oracionals de modalitats 

diferents, construccions amb formes no personals del verb i interrogacions, entre d’altres). 

Estudis de Fairclough (1995) i Cappelini (2004) confirmen que la inclinació del lector o lectora 

cap a la premsa informativa està directament relacionada amb la familiaritat del llenguatge que 
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troba en aquest tipus de publicacions, de manera que el públic busca proximitat i sensació 

d’estar compartint la mateixa visió del món.  

 

La funció principal del titular és atraure l’atenció als lectors i lectores mitjançant temes o 

paraules que els poden interessar i els poden incitar a seguir llegint la notícia. Quant a la 

tipologia de titulars periodístics, se sol realitzar una distinció de tres tipus de titulars segons el 

llibre Fundamentos de periodismo impreso d’Armentia i Caminos (2003). El primer tipus de 

titular seria l’informatiu, aquell que exposa una problemàtica o un esdeveniment d’actualitat, 

a més d’identificar els principals agents i accions realitzades. El segon tipus de titular seria 

l’expressiu, aquell que pretén impactar en les emocions dels lectors. Solen ser una paraula 

directa (com un imperatiu, un verb o un adjectiu), tendeixen a aparèixer a la primera pàgina i 

són freqüents en premsa esportiva. El tercer i últim tipus serien els titulars apel·latius, buscant 

l’atenció del lector i incitant al lector a pensar de la mateixa manera que el mitjà. Per tant, 

podem veure que existeixen diversos tipus de titulars, tot i que l’ús de cada un d’ells es veu 

limitat per l’espai, el context i/o la temàtica. 

 

2.1.1 Els diaris més llegits: El País, El Mundo, ARA i La Vanguardia 

 

Els diaris que s’han escollit per realitzar aquest projecte són els diaris més llegits en modalitat 

escrita i en paper —que també compten amb versió digital— en l’àmbit espanyol i català. 

Formen part de l’anomenada premsa generalista, de manera que proporcionen a l’usuari 

informació general, com ara temàtiques d’àmbit polític, econòmic, internacional i esportiu, 

entre d’altres.  

 

Segons la segona i tercera onada realitzada el 2018 per part de l’Estudi General de Mitjans 

(EGM), estudi sobre el consum de mitjans de comunicació a Espanya, el diari El País lidera la 

premsa generalista a l’Estat espanyol. El País es col·loca en primera posició amb 1.069.000 

lectors. Va ser fundat l’any 1976 i la seva seu està situada a Madrid. L’idioma principal a l’hora 

de redactar és el castellà. La directora és la Soledad Gallego-Díaz, la primera dona després dels 

cinc directius anteriors. Dels tres directors adjunts, una és una dona, i, els alts càrrecs, com ara 

la direcció de l’edició América, seccions de direcció d’economia i treball i la direcció de la 

redacció de Barcelona també estan presidides per homes. L’estiu de l’any 2018, any en el qual 
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es va presentar el nou equip del diari1, s’hi troba un total de quatre dones i sis homes. El Mundo 

va ser fundat anys més tard, concretament l’any 1989 i compta amb una seu a Madrid. Segons 

l’estudi de l’EGM (2018), aquest diari comptaria amb uns 701.000 lectors. El director és en 

Francisco Rosell. Pel que fa a posicions directives, tant el director del diari a Catalunya com 

els directors adjunts i les presidències del consell editorial, la presència de dones és nul·la. 

Quant a la paritat dins dels diferents àmbits del diari (informació, coordinació del web i de la 

versió en paper, redacció de cap de setmana, economia, innovació i transformació, opinió, 

internacional i ciència i salut) només hi trobem una dona situada al capdavant, en concret, a la 

secció internacional. 

 

A Catalunya, el diari ARA es va fundar l’any 2010 i la seva seu es troba a Barcelona. La llengua 

utilitzada per part dels periodistes i redactors és el català, i compta amb uns 121.000 lectors. 

La directora del diari és l’Esther Vera. Pel que fa a l’equip de redacció, on s’hi troben els 

directius dels diferents àmbits del diari (internacional, economia, política, esports, societat, 

debat, cultura i mèdia, a més dels directius de fotografia o llengua), d’un total de 17 càrrecs i 

seccions (algunes amb més d’una persona), hi podem veure un total de 9 dones i 11 homes. 

Quant a l’equip d’edició, de 7 càrrecs, només un està presidit per una dona, directora de 

màrqueting. Per tant, dins l’equip de l’ARA, d’un total de 24 càrrecs, la presidència femenina 

n’ocuparia 10, representant un 41,66%. La Vanguardia es va fundar l’any 1881 amb una versió 

en castellà, però des del 2011 també té la seva pròpia versió en català, que, en aquest cas, és el 

primer diari més llegit amb uns 572.000 lectors a Catalunya i és el que forma part del nostre 

corpus. El director és en Màrius Carol. Pel que fa a La Vanguardia, tal com mostra al número 

del dia 8 de març, d’un total de  20 càrrecs i seccions (com el diari ARA, algunes amb més 

d’una persona), hi trobem un total de 7 dones i 21 homes. A més, les posicions més importants, 

com ara la del director, president, editor, adjunt al director i consellers de redacció són ocupades 

per homes. 

 

Per tant, tot i trobar directores com Esther Vera (ARA) i Soledad Gallego-Díaz (El País), els 

alts càrrecs directius solen estar presidits per homes, mentre les dones se n’ocupen de seccions 

com la d’internacional o en dirigir l’equip de màrqueting dins del mateix diari. 

 

                                                
1 El País. (14 de juny de 2018). Un nuevo equipo para El País. Recuperat des de 
https://elpais.com/elpais/2018/06/13/actualidad/1528915766_728425.html  
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2.2 Epistemologia feminista 

 

L’epistemologia feminista sorgeix durant els anys 70 en plena segona onada de teoria feminista 

i es defineix com un conjunt teòric que engloba una pluralitat de diferents mètodes i 

enfocaments d’investigació que s’articulen de manera diversa en àmbits i disciplines de 

coneixement diferents. Segons la filòsofa Elizabeth Anderson (2004), l’epistemologia 

feminista estudia les diferents maneres en què el gènere influeix en les nostres concepcions de 

coneixement i les diferents pràctiques d’investigació. És a dir, la perspectiva feminista de 

l’epistemologia sorgeix com a acte de reivindicació i oposició als moviments epistemològics 

tradicionals, els quals solien ocupar-se de temàtiques històriques, psicològiques i sociològiques 

que resultaven en l’obtenció del coneixement, juntament amb els criteris que se seguien per 

invalidar-lo o justificar-lo, com ara la veritat, l’objectivitat o la realitat. Des de l’epistemologia 

feminista d’Anderson, s’entén que el subjecte és un individu lligat a certs aspectes inherents, 

com ara la història, el context, les seves pròpies emocions i interessos, a més de tots els 

elements que donen forma i signifiquen el seu propi cos, elements que s’han de tenir en compte 

davant de qualsevol aproximació realista sobre l’obtenció de coneixement. A més, també 

pretén senyalar com les formes dominants de pràctiques, conceptes i justificacions del 

coneixement han col·locat a les dones i altres grups marginats en una posició de desavantatge 

i d’inferioritat respecte als homes, per tant, com les relacions de poder arriben a afectar a la 

investigació, de manera que es vetlla per una organització social de la investigació basada en 

criteris de transparència i igualtat.   

  

La filòsofa Sandra Harding, partint del materialisme històric establert per Marx i Engels, al seu 

llibre Feminism and Methodology (1987) proposa tres característiques pròpies de la 

investigació feminista que difereixen dels mètodes tradicionals. Harding proposa aquest 

mètode pensant en la societat d’aquella època, amb l’objectiu de reivindicar la lluita de classes 

i potenciar el subjecte oprimit (on s’inclouen les dones) a produir coneixement i un saber. 

Harding parla d’un subjecte epistèmic privilegiat, que és aquell que prové de la condició de 

subordinació, i el defineix com aquell subjecte que, a causa de la seva opressió, podrà conèixer 

i crear coneixement molt menys interessat i molt més real que el dels subjectes opressors, els 

quals no tenen una perspectiva relacionada ni amb la justícia social, ni amb la lluita de classes 

ni amb la subalternitat. Anys més tard, Donna Haraway publica Simians, Cyborgs and Women: 

The Reinvention of Nature (1991), on l’autora manifesta estar d’acord amb l’existència de 
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diversos grups marginats oprimits en la producció de coneixement tal com destaca Harding, tot 

i que subratlla que la diferència de gènere està més fonamentada a causa de la interiorització 

prèvia que tots i totes tenim. Així doncs, Haraway proposa que cada minoria i cada grup 

marginat analitzi la seva pròpia realitat, estudiant les interaccions entre tots els factors 

esbiaixats de desigualtat (gènere, classe, raça, etc). 

 

Tornant a la proposta de la filòsofa, trobem que la primera característica pròpia de la 

investigació feminista seria l’empirisme feminista, on s’intenta potenciar la posició de les 

dones en la producció del coneixement científic respecte a la posició dels homes i es critica el 

fet de plantejar preguntes d’investigació i de crear hipòtesis des d’una perspectiva de les 

experiències socials dels homes, és a dir, un sexisme androcèntric, amb una clara manca 

d’interseccionalitat (els productors de coneixement solien ser blancs, occidentals i burgesos). 

Es proposa localitzar aquests biaixos i fer crítica, i, mitjançant els moviments socials, donar a 

conèixer perspectives més amplies a la societat. El segon matís que l’autora proposa és un punt 

de vista feminista (feminist standpoint), afirmant que desenvolupar coneixement des d’un punt 

de vista androcèntric perpetua una sèrie d’estereotips i contribueix en la construcció d’una 

societat patriarcal i desigual. Com apunta la filòsofa, “els objectius d’una investigació d’aquest 

tipus consisteixen a oferir a les dones explicacions de fenòmens socials que elles volen i 

necessiten” (1987: 24). A més, apunta al fet que la perspectiva de la dona, entesa com a un 

grup socialment discriminat i marginat a la societat, pot aportar una visió única per construir el 

món científic. El tercer i últim matís que proposa, el postmodernisme feminista, destaca i 

accentua el concepte d’identitat, senyalant que la identitat no només es construeix mitjançant 

el gènere, sinó que també hi intervenen altres conceptes com classe, cultura i raça, així doncs, 

produint experiències totalment diferents en les diferents investigacions. Segons Harding, les 

reivindicacions i la producció de coneixement feminista són més acceptables i significatives si 

es basen en la cooperació entre aquestes identitats fragmentades i les polítiques que aquestes 

creen. 
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2.3 Perspectiva de gènere 

 

Per poder realitzar una anàlisi dels relats de premsa des d’una perspectiva feminista, és 

necessari definir i emmarcar aquest concepte. Segons Gamba (2008), la perspectiva de gènere 

implica (1) reconèixer les relacions de poder actuals que existeixen entre els gèneres binaris, 

(2) senyalar que aquestes relacions han estat constituïdes socialment i històricament i són 

constitutives de les persones i (3) que aquestes mateixes travessen tot l’entramat social i 

s’articulen amb altres relacions socials, com ara l’ètnia, la classe, l’edat o la religió. La 

perspectiva de gènere sosté que la desigualtat afecta directament a la societat, reproduint els 

estereotips i els rols de gènere, a més de perpetuar la discriminació en tots els àmbits, com ara 

l’economia, l’educació, la família, la política, la salut i la sexualitat, entre d’altres. Això no 

obstant, s’ha de tenir en compte que la societat —una societat líquida, en moviment i canvi 

constant, com apuntaria el sociòleg i filòsof Zygmunt Bauman (2007)—,  la perspectiva de 

gènere es troba en canvi continu i per aquest motiu és necessari crear noves visions i lectures 

crítiques de la realitat per poder actuar i crear noves construccions socials sense cap mena de 

jerarquia ni discriminació.  

  

Quan es realitza una anàlisi de contingut des d’una perspectiva de gènere, s’analitzen tots 

aquells aspectes explícits, però també aquells que aparentment no són tan visibles i es troben 

normalitzats a la societat, col·loquialment coneguts com a micromasclismes. Aquest concepte 

va ser definit per primera vegada per Bonino (2004), apuntant que un micromasclisme és un 

comportament manipulador que accentua i reprodueix els rols tradicionals de gènere, 

accentuant la posició superior de l’home i la submissió de la dona. Això no obstant, també és 

necessari exposar el malestar que aquest terme, micromasclisme, ha causat en el moviment 

feminista: el prefix -micro, d’origen grec, indica una mida petita, de manera que el col·lectiu 

feminista s’ha queixat del fet que es percep l’actitud d’una manera insignificant, diminuta. És 

a dir, cal ser conscients que aquests micromasclismes són violències quotidianes que 

persisteixen en el temps i són les violències masclistes més utilitzades per establir relacions de 

poder per part de l’home. 

 

Bonino classifica aquestes actituds masclistes en (1) masclismes utilitaris, afectant 

principalment a l’àmbit domèstic i presentant a les dones com a perfectes cuidadores i com a 

model a seguir dins d’un context familiar, (2) masclismes encoberts, actituds subtils, egoistes 
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i paternalistes que acaben limitant les accions de les dones, (3) masclismes de crisi, on s’hi 

troba actituds de superioritat per part dels homes quan es veuen amenaçats, i, per últim (4) els 

masclismes coercitius, quan es fa ús de la força moral o econòmica per exercir poder i limitar 

la llibertat de la dona, afectant clarament a l’espai de la dona. Des d’una perspectiva de gènere 

en l’àmbit periodístic, podríem trobar aquest tipus de discriminacions envers la dona mitjançant 

el llenguatge sexista (com per exemple l’ús del masculí genèric i la negació a l’acceptació del 

llenguatge inclusiu, l’atribució d’un èxit d’una dona a un col·lectiu, és a dir, mitjançant 

generalitzacions i plurals, i l’omissió de noms propis de dones). També mitjançant la temàtica 

en la qual es relaciona la presència de les dones, com ara la participació en un tema en concret, 

la representació i els rols de gènere establerts o la interseccionalitat. 

 

2.4 Interseccionalitat 

 
Els orígens de la interseccionalitat apareixen durant la dècada dels anys 70 als Estats Units, 

quan el feminisme negre i xicà (mexicanoamericans) fa visible la discriminació que es genera 

en relació a la raça, l’ètnia, el gènere, la identitat de gènere, l’orientació sexual i la classe social, 

entre d’altres. Les principals impulsores d’aquest concepte són l’organització feminista negra 

i lèsbica de Boston, Combahee River Collective (1977), Angela Davis (1981), Gloria 

Anzaldúa, (1981) i Kimberlé Crenshaw (1989). El col·lectiu feminista denunciava les 

diferències marcades entre el feminisme hegemònic, és a dir, el blanc, el qual promovia unes 

idees i unes pràctiques en concret des d’una posició i una jerarquia poderosa, invisibilitzant a 

les dones negres que no formaven part de la classe social dominant de les blanques. 

 

El concepte d’interseccionalitat des d’una perspectiva acadèmica va ser definit per Kimberlé 

Crenshaw l’any 1989, amb l’objectiu de mostrar a la societat com les dones afroamericanes 

havien estat sempre excloses de les polítiques feministes i antiracistes. En concret, va sorgir 

quan les treballadores negres de l’empresa General Motors —empresa del sector automòbil— 

patien tota mena d’opressions i discriminacions per part de tot l’equip. Va definir la 

interseccionalitat com a l’expressió d’un sistema complex d’estructures d’opressió múltiples i 

instantànies, amb l’objectiu de mostrar les diverses formes en què la raça i el gènere interactuen 

per donar forma a les discriminacions envers les dones. A més, va afegir que els factors socials, 

econòmics, polítics, culturals i simbòlics són els màxims precursors a donar peu a aquest tipus 

de discriminacions. Per a l’advocada, el racisme no tenia els mateixos efectes sobre els homes 
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i les dones negres, i tampoc aquestes vivien les conseqüències del sexisme de la mateixa manera 

que les dones blanques. La interseccionalitat no es tracta d’una suma de desigualtats, sinó de 

veure com cada un d’aquests factors intersecciona de manera diferent en cada situació personal 

i cada grup social, mostrant relacions i estructures de poder existents a la societat. 

 

Segons Crenshaw (1989) la interseccionalitat es categoritza a nivell estructural i a nivell polític. 

La interseccionalitat estructural es relaciona amb els sistemes de discriminació (gènere, raça i 

classe social) i les conseqüències d’aquestes desigualtats de la vida quotidiana de les persones 

i grups socials, mentre que la interseccionalitat política afecta a la forma en la qual es 

contemplen aquestes desigualtats i la manera en què es tracten. Per exemple, Crenshaw 

denunciava com certes estratègies antiracistes del govern americà estaven dissenyades 

solament considerant els homes negres com a categoria general, ignorant la perspectiva 

femenina.  

 

Això no obstant, la interseccionalitat no només va romandre en un context de feminisme negre, 

sinó que també es va estendre fins a les acadèmiques llatinoamericanes, les quals van seguir 

teoritzant sobre aquest terme. Aquests plantejaments s’apropen al que la sociòloga i activista 

Patricia Hill Collins (1990) anomenava com a matriu de dominació, en aquest cas, la 

colonialitat de gènere, és a dir, l’organització global del poder i les relacions de dominació en 

una societat. Ochy Curiel, antropòloga i teòrica del feminisme llatinoamericà, posa de manifest 

com el feminisme d’Occident no s’ha alliberat mai de les lògiques masculines i eurocèntriques, 

de manera que les dones llatinoamericanes se segueixen mostrant com a objectes i no com a 

subjectes de la seva pròpia història, (2009): 

 

La descolonización para nosotras se trata de una posición política que atraviesa el 

pensamiento y la acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, 

nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo y que crea una especie 

de “cimarronaje” intelectual, de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento 

propio de acuerdo a experiencias concretas. Se trata del cuestionamiento del sujeto único, al 

eurocentrismo, al occidentalismo, a la colonialidad del poder, al tiempo que reconoce 

propuestas como la hibridación, la polisemia, el pensamiento otro, subalterno y fronterizo. 

Estas propuestas críticas del feminismo latinoamericano y caribeño son posiciones de 

oposición al feminismo ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal, pero sobre 

todo un feminismo que se piensa y repiensa a sí mismo en la necesidad de construir una 
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práctica política que considere la imbricación de los sistemas de dominación como el 

sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo. 

          (Curiel, 2009) 

 

Aquesta organització heterosexual, patriarcal i blanca que s’esmenta en la colonialitat de 

gènere, és, sense cap mena de dubte, una manera de seguir perpetuant el sistema actual de 

categories fixes i binàries dins d’un discurs hegemònic on l’home és jeràrquicament superior. 

 

Cal apuntar, com s’ha dit abans, que les queixes per la discriminació no només van romandre 

en l’àmbit racial, sinó que també hi va haver disputes per la poca representació de les diverses 

identitats de gènere i orientacions sexuals en el moviment feminista.  Per exemple, podríem 

recordar les queixes per part del feminisme lèsbic pels voltants de l’any 1970, quan les 

feministes lesbianes qüestionaven la posició de les dones i dels homosexuals dins la societat. 

Les lesbianes no es veien representades amb la segona onada del moviment feminista, la qual 

se centrava en la família, el treball i el dret a l’avortament, entre d’altres. Les feministes 

buscaven assolir la igualtat, una igualtat, que, malauradament només tindria cabuda dins del 

sistema jeràrquic heterosexual. Les lesbianes criticaven precisament això, l’heterosexualitat no 

només com a orientació sexual, sinó com a sistema, com a institució. Així doncs, el feminisme 

lèsbic va començar a perfilar-se i a crear el seu propi discurs: consideraven la diferència sexual 

com un aspecte a reivindicar dins la lluita feminista, tenint en compte que totes les opressions 

que patia el feminisme eren part d’una estratègia del patriarcat per anul·lar les dones com a 

grup social. El cos i la sexualitat van passar a ser un eix central en política durant aquests anys, 

posant sobre la taula el que Kate Millett, escriptora, filòsofa i activista feminista afirmava: 

 

Así́ pues, todas las formas de desigualdad humana brotaron de la supremacía masculina y de 

la subordinación de la mujer, es decir, de la política sexual, que cabe considerar como la base 

histórica de todas las estructuras sociales, políticas y económicas. 

 

(Kate Millett, 1970: 226) 

 

Pel que fa a la identitat de gènere, la percepció que cada individu té sobre si mateix en relació 

al seu gènere, va ser un dels eixos centrals de la tercera onada del feminisme, on es posava el 

focus sobre el transfeminisme. El transfeminisme, definit per Robert Hill (2002) com la 

incorporació del discurs transgènere al discurs feminista, amplia els subjectes del feminisme, 
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incloent-hi altres persones també oprimides pel cisheteropatriarcat. Segons el transfeminisme, 

l’opressió prové d’un sistema binari rígid que obliga a tot individu a identificar-se com a home 

o dona, marginalitzant aquella persona que no s’identifica amb cap d’aquestes dues identitats. 

D’aquesta manera, s’obre una porta al reconeixement i a l’existència de diverses identitats de 

gènere més enllà del prefix cis. 

 

3. CORPUS I METODOLOGIA 
 

Pel que fa a la metodologia, s’utilitzarà un mètode que inclogui els dos tipus d’investigació 

principals: qualitativa i quantitativa, de manera que es complementaran l’una amb l’altra. En 

aquest cas en concret, observarem quines variables estudiarem a través de la investigació 

qualitativa, i després, estudiarem aquestes variables utilitzant la investigació quantitativa. En 

primer lloc, s’utilitzarà una metodologia clàssica de l’anàlisi del discurs de premsa, és a dir, 

mètodes qualitatius per poder recollir els discursos emesos pels diaris per posteriorment fer una 

interpretació, analitzant les relacions de significat que es produeixen en aquell determinat 

context, cultura i ideologia. En segon lloc, recopilarem aquesta informació de manera 

quantitativa per a comparar els diferents resultats i realitzar gràfics i taules. 

 

L’anàlisi es divideix en tres apartats diferents: (1) la presència de dones per àmbit, on veurem 

els àmbits on solen tenir més presència, si el dia vuit els titulars incrementen i qui sol escriure 

sobre dones, (2) un apartat més lingüístic, on veurem com es parla de les dones, com es fa 

referència a elles i si a través de les paraules se segueixen perpetuant certs estereotips, i (3) si 

s’hi contemplen identitats de gènere diferents i es presenten dones de diferents orígens. Així 

doncs, ens inspirarem en el model sobre producció de coneixement proposat per Sandra 

Harding l’any 1987. 

 

El corpus del treball consta de la publicació dels quatre diaris en versió paper de quatre 

divendres successius (15 de febrer, 22 de febrer, 1 de març i 8 de març), i les seccions escollides 

per a l’anàlisi són aquelles que contenen més notícies d’actualitat i les que formen part d’una 

categoria específica sense ambigüitats, que serien, així doncs, els gèneres informatius, 

descartant, conseqüentment els gèneres d’opinió. Per tant, trobarem les seccions internacional, 

política, economia i esports. Això no obstant, cal remarcar que els dos diaris espanyols (El 
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Mundo i El País) la secció que engloba temàtiques d’àmbit polític es divideix entre dues 

subseccions, Catalunya i Espanya. Quant a l’objecte d’estudi, els titulars, els escollits són 

aquells on apareix una dona o diverses dones concretes (una persona o un col·lectiu) realitzant 

alguna mena d’acció i/o protagonitzant una notícia. 

 

4. ANÀLISI 
 

4.1 Presència de dones per àmbit 

 

Per observar el tipus de notícia que protagonitzen les dones, s’ha realitzat un gràfic per 

cadascun dels quatre àmbits analitzats. En ells s’hi pot veure la quantitat de titulars amb 

presència femenina, els quatre diaris seleccionats i la pertinent data de publicació. 

 

4.1.1 Àmbit Internacional 

 

L’apartat dedicat a notícies de nivell internacional sol estar relacionat amb successos polítics a 

l’estranger. En aquest cas, cal reconèixer que la majoria de líders i presidents solen ser homes, 

tot i que en aquesta secció també hi tenen cabuda altres notícies internacionals culturals. 

 

 

En el cas del diari ARA, a la secció internacional només s’hi ha trobat un titular protagonitzat 

per una dona, concretament el dia 1 de març. Es pot veure de manera molt clara com les dones 

Gràfic 1. Titulars protagonitzats per dones a l'àmbit Internacional 
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no tendeixen a aparèixer en aquesta secció, segons la mostra obtinguda. Pel que fa a La 

Vanguardia, podem veure que hi ha certes diferències amb el diari anterior. El divendres 15 de 

febrer, podem observar la presència de fins a dos titulars protagonitzats per dones, tot i que, els 

dos següents números, el 22 de febrer i l’1 de març, la presència és nul·la. Això  no obstant, el 

dia 8 de març, n’hi trobem fins a quatre, de titulars. Podem especular que l’increment de titulars 

pot estar relacionat amb el dia internacional de la dona. Quant als diaris espanyols, en el cas de 

El País, la publicació de titulars és molt més estable, ja que el primer divendres n’hi trobem 

dos, mentre que els altres tres divendres restants n’hi trobem un. Per últim, en el cas de El 

Mundo, és un cas circular, ja que trobem un titular el primer divendres i un altre l’últim 

divendres dia 8. Així doncs, per sintetitzar la informació d’aquest gràfic, podríem dir que el 

diari ARA és el diari amb menys presència femenina als titulars d’àmbit internacional i que La 

Vanguardia, aprofita el dia 8 de març per potenciar la presència femenina. 

 

4.1.2 Àmbit Economia 

 

Aquesta secció recull els fets que fan referència al món de l’economia, com serien la borsa, les 

finances, el mercat i les empreses. A més, la seva informació és tant nacional com internacional. 

 

Pel que fa al sector econòmic, s’ha de destacar, de nou, el paper que hi juga La Vanguardia. 

Anteriorment, s’ha pogut observar com el dia 8 de març, els titulars d’àmbit internacional, 

incrementaven de manera subtil i progressiva. Això no obstant, en la secció d’economia el dia 

8 de març, els titulars amb representació femenina es disparen completament, tenint en compte 

que no hi ha representació femenina ni el dia 1 de març ni el 15 de febrer, i només hi trobem 

Gràfic 2. Titulars protagonitzats per dones a l'àmbit Economia 
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un titular el divendres dia 22. Pel que fa als altres diaris, podem observar que amb els tres 

obtenim el mateix resultat, només un titular el dia 1 de març. No n’hi ha cap altre els dies 

anteriors ni el dia 8 de març. Així doncs, apreciem com La Vanguardia torna a allunyar-se dels 

altres diaris, però, aquesta vegada, de manera contundent. 

 

4.1.3 Àmbit Política 

 

L’apartat de política recull l’actualitat política del diari de l’Estat espanyol. (per tant, els 

protagonistes solen ser líders homes heterosexuals, blancs i de la mateixa classe social). És 

important, a més, remarcar que la presència de líders polítiques femenins és escassa al 

panorama actual espanyol, com també a la resta de la Unió Europea i al món en general, tant a 

l’Occident com a l’Orient. 

 

 

Pel que fa a l’àmbit polític, els resultats canvien d’una manera radical. Com anteriorment veiem 

que La Vanguardia era el diari que destacava més amb els seus resultats, en relació a la política 

podem veure que fa una gran davallada. La presència de líders polítiques és escassa a La 

Vanguardia, i només trobem un total d’un titular el dia 15 de febrer i dos titulars el dia 1 de 

març. L’altre diari català, l’ARA, comença amb un gran nombre de titulars, tres el dia 15 i tres 

el dia 22. Això no obstant, els següents dos divendres disminueixen fins a arribar a trobar-ne 

un. El País es troba en una situació semblant, ja que va disminuint de manera progressiva cada 

divendres. El gran protagonista de la secció de política és el diari de Rosell, El Mundo. Es pot 

apreciar com, cada divendres el nombre de titulars va augmentant, fins a arribar a tenir-ne 

Gràfic 3. Titulars protagonitzats per dones a l'àmbit Política 
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quatre el dia 8 de març. Sens dubte, una bona estratègia per destacar respecte als altres de 

manera molt delicada i subtil, donant-li presència a les líders el 8 de març. 

 

4.1.4 Àmbit Esports 

 

La presència de les dones en l’esport femení segueix sent un assumpte que sembla no trobar 

solució. A més, els mitjans de comunicació tampoc contribueixen a la visibilització de dones a 

l’esport femení a causa de la innegable presència de multinacionals i empreses que dominen 

cada mitjà segons beneficis propis. L’esport femení es veu afectat dia darrere dia, ja que sol 

ocupar les últimes pàgines de l’apartat d’esports, i en la premsa oral, els últims minuts dels 

informatius. Com apunta la periodista Paloma del Río al congrés Mujeres y Deporte, celebrat 

a Bilbao a principis de 2019, “hi ha molt per a fer, començant per la conscienciació per part 

tant d’homes com de dones de la desigualtat que hi ha hagut sempre i la que hi segueix havent”.  

 

Com s’ha esmentat anteriorment, la presència femenina en el món esportiu segueix sent molt 

escassa, tant en les participants i esportistes com en la direcció d’alts càrrecs i federacions 

(només tres de les seixanta-sis juntes directives de les federacions esportives espanyoles estan 

presidides per dones). Podem veure com a la secció d’esports de El País no n’hi ha cap d’entre 

els quatre números. L’altre diari espanyol, El Mundo, també es queda força enrere, només amb 

un titular el dia 1 de març. Tampoc és que la presència femenina als diaris catalans destaqui 

molt, però per exemple, La Vanguardia, torna a fer el seu particular salt el dia 8 de març, tenint 

en compte que el dia 15 no en publicava cap, i el dia 8 n’hi trobem dos. El diari ARA sembla 

que comença amb força respecte els altres diaris, i hi trobem un total de quatre titulars repartits 

en els quatre números, a més de presentar certa estabilitat durant els quatre dies. 

Gràfic 4. Titulars protagonitzats per dones a l'àmbit Esports 
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Amb els gràfics podem veure, a més, el nombre de titulars amb protagonistes femenines de 

cada àmbit. A la secció de política, sense cap mena de dubte, és on hi ha més dones. La suma 

dels quatre diaris ens proporciona un total de 29 titulars, mentre que l’àmbit internacional se 

situa en segona posició, amb un total de 14. La secció d’economia suma fins a 11 titulars, 

mentre que l’esport es queda una mica lluny dels altres àmbits, ja que obté, només, 8 titulars. 

És en aquest moment on comencem a veure els espais que ocupen les dones: ja observem la 

destacada manca de paritat en l’àmbit esportiu i econòmic. Les dones no solen tenir veu en 

l’àmbit esportiu i els mitjans de comunicació són clarament un factor determinant que influeix 

en aquesta visibilització. Pel que fa als espais, segons els titulars trobats, podem veure que sí 

que ocupen espais que generalment es relacionen amb l’èxit, com seria un podi o un camp de 

futbol (vegeu annex 8.5). Això no obstant, en altres titulars l’espai sol ser força ambigu i 

abstracte, de manera que no se’n pot identificar un de concret. 

 

En el cas de la secció d’economia, s’ha de tenir present que un gran nombre de titulars que hi 

apareixen estan relacionats amb empreses, i solen ser titulars molt més generals, sense comptar 

amb un subjecte humà específic realitzant una acció. Això no obstant, a la secció d’economia 

tampoc se situa a les protagonistes en espais molt clars, tot i que pel contingut dels titulars 

veiem que ocupen posicions directives d’empreses i/o bancs. Cal destacar, això sí, que la gran 

part del corpus de la secció d’economia forma part del número del dia 8 de març del diari La 

Vanguardia, on es mostren dones triomfadores i poderoses, clarament una estratègia per 

apropar-se al moviment feminista i al públic femení. En el cas de la secció internacional, en ser 

notícies de diversos àmbits i de diverses parts del món, les oportunitats d’ocupar un espai dins 

el diari augmenten: hi trobem des de notícies de política fins a notícies de societat, entre 

d’altres, de manera que ocupen posicions molt diverses i oposades. D’una banda, espais 

exitosos, com parlaments i institucions, i d’altra banda, hospitals o llocs de captiveri.  Pel que 

fa a la política, la presència de les dones destaca per sobre de les altres seccions. Les trobem 

en espais institucionals, jutjats, llistes electorals i viatges de caràcter polític. Cal destacar, però, 

que a l’apartat 4.2 es farà una anàlisi més concreta sobre les connotacions positives i negatives 

dels titulars, on comprovarem si les dones assoleixen els seus objectius o, en cas contrari, 

fracassen. 

 

Aquests gràfics ens ajuden a veure en quin àmbit solen aparèixer més dones, a més de veure si 

el Dia Internacional de la Dona és significatiu i provoca un gir en la dinàmica del diari. Com 

s’ha pogut veure, La Vanguardia augmenta la presència de dones als titulars a mesura que 
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s’apropa el 8 de març, com s’aprecia als gràfics d’economia, esports i internacional. En canvi, 

els altres diaris no tendeixen a augmentar el nombre de titulars publicats el dia 8 de març, a 

més, alguns com El País, compten amb menys titulars a mesura que s’apropa el dia 8. 

 

4.1.5 Qui escriu sobre les dones? 

 

Si seguim responent les preguntes d’investigació plantejades anteriorment i, tenint en compte 

la proposta de Sandra Harding per potenciar la producció de coneixement per part de dones, un 

altre aspecte a comentar molt important és saber qui redacta les notícies protagonitzades per 

dones. El diari ARA compta amb un total de 14 titulars amb presència femenina, dels quals, 

només dos són escrits solament per dues dones i un altre és una notícia compartida entre dos 

homes i una dona. A més, si ens fixem en els titulars que escriuen les dues periodistes —que, 

de fet, es poden trobar al mateix número, el del dia 1 de març— els dos relacionen les dones 

amb la maternitat: 

 

Obliguen a donar a llum a una nena d’11 anys violada a l’Argentina 

(escrit per Mònica Bernabé i publicat el divendres 1 de març de 2019 a la versió en paper de l’ARA) 

 

El congrés deixa fora una dona que duia la seva filla lactant 

(escrit per Natàlia Vila i publicat el divendres 1 de març de 2019 a la versió en paper de l’ARA) 

 

És a dir, de 14 titulars totals, un 14,2% estan escrits per dones, un 35,7% per homes, un 7,1% 

és un titular redactat per dos homes i una dona, i el restant, el 42,8% no estan firmats per cap 

autor/a. 

 

En el cas de La Vanguardia, d’un total de 20 titulars, n’hi trobem 11, representant un 55%, 

escrits per dones. Això no obstant, tendeixen a ser les mateixes periodistes les que redacten els 

titulars. Així doncs, fent un recompte de les diferents periodistes que hi trobem, n’hi ha un total 

de 7. En el cas d’aquest diari, les dones són les responsables d’informar sobre les notícies 

d’economia mentre els homes parlen sobre les principals representants femenines en l’esport. 

Quant als diaris espanyols, El Mundo, d’un total de 14 titulars, només un és escrit per una dona: 

 

“Es una revolución sin la derecha” – Carmen Calvo 

(escrit per Marisol Hernández i publicat el divendres 8 de març de 2019 a la versió en paper de El Mundo) 
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Pertany a la secció de política i és una cita textual de la Carmen Calvo, l’actual vicepresidenta 

del govern espanyol. En canvi, 11 titulars estan escrits per homes (representant un 78,5%) i de 

la resta, que en són dos, es desconeix la identitat del o de la periodista. Per últim, El País, d’una 

totalitat de 14 titulars, 6 són escrits per dones (42,85%), 6 més per homes (42,85%), d’un no 

tenim la informació del o de la periodista, i el titular restant, està escrit per un home i per una 

dona. Així doncs, podem veure que en els quatre números publicats l’equitat hi és present. 

S’observa que les dones destaquen per la seva presència en l’àmbit polític i internacional, tot i 

que, si ens fixem en les notícies que redacten les dones, la gran part tenen connotacions 

negatives: expulsió del país, revoltes i assassinats, entre d’altres. 

 

Per tant, es pot concloure que dels 62 titulars totals resultants de la suma dels quatre diaris, 20 

estan escrits únicament per dones, per tant, un 32,25%, mentre que els escrits únicament per 

homes ocupen un 42%. La resta, són titulars escrits entre dues persones de dos gèneres diferents 

o titulars en què desconeixem l’autor o autora. Tot i que la diferència tampoc està molt marcada 

i tampoc s’allunyen molt l’un de l’altre, cal reiterar el que succeeix amb La Vanguardia el dia 

8: el nombre de titulars femenins augmenta destacadament i les mateixes periodistes són les 

encarregades a repartir-se les notícies i redacten fins a dos i tres titulars cadascuna. Cal remarcar 

que es poden consultar els titulars amb els i les respectives periodistes a l’annex del treball. 

 

Per concloure aquest apartat, és important destacar que en els mitjans de comunicació 

seleccionats, no només hi trobem silenciaments en els mateixos titulars dels diaris, sinó que 

també en la preproducció, és a dir, en el procés de creació del titular i de la notícia. Les 

dificultats per a les dones a l’hora de crear coneixement segueixen estant presents avui en dia: 

des de la creació fins a la representació. 

 

4.2 Referenciació de dones per diari 

 

Les categories que es proposen en aquesta anàlisi s’han escollit a partir dels resultats obtinguts 

després d’haver realitzat el buidatge. La categoria ‘nom’ engloba el nom de la persona i el 

cognom; la categoria ‘cognom’ fa referència a l’omissió del nom de pila i la presència única 

del cognom; la categoria ‘substantiu’ es deu a la generalització i a l’omissió del nom propi 

d’una persona mitjançant la substitució per un altre substantiu, com ara la professió o 
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nacionalitat; i per últim, la ‘citació’ és quan el titular es troba entre cometes i es tracta d’una 

reproducció textual de les paraules d’una persona. 

 

4.2.1 Les dones al diari ARA 

 

Data Categories Titulars 

Nom Cognom Substantiu Citació Analitzats Totals 

15/02 1 1 1 2 5 38 

22/02 - 2 - 1 3 35 

1/03 - 1 3 - 4 31 

8/03 - 1 1 - 2 32 

 

Total 

  

14 136 

Taula 1. Forma de referenciar les dones del diari ARA 

 
Es pot observar que el diari ARA, d’un total de 14 titulars, només en trobem un amb el nom 

sencer de la protagonista. Pel que fa a les citacions, veiem que el nombre incrementa, però no 

sol ser el model que segueix el diari. Segons el corpus recollit, els i les periodistes del diari 

ARA tendeixen a fer referència les dones mitjançant el cognom o un substantiu general per 

descriure la protagonista. Un dels titulars amb aquest tipus de referenciació seria el següent: 

 

La campiona que decep quan puja al podi tercera 

(escrit per Toni Padilla i publicat el divendres 15 de febrer de 2019 a la versió en paper de l’ARA) 

 

En aquest titular escrit per un home, concretament pel cap de la secció d’esports del diari català, 

s’omet el nom de la protagonista, Mikaela Shiffrin, esquiadora professional. En els casos en 

què s’omet el nom de la protagonista, s’està realitzant un procés d’invisibilització, ja que el 

lector no reté el nom de l’individu i no permet donar a conèixer la protagonista. Pel que fa a la 

totalitat de titulars del diari, de 136, només 14 estan protagonitzats per dones, suposant així, un 

10,2%. 
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4.2.2 Les dones al diari La Vanguardia 

 

Data Categories Titulars 

Nom  Cognom Substantiu Citació Analitzats Totals 

15/02 1 1 1 - 3 51 

22/02 1 - - - 1 44 

1/03 - 2 - 1 3 58 

8/03 - - 6 7 13 50 

 

Total 

  

20 203 
Taula 2. Forma de referenciar les dones del diari La Vanguardia 

 

La Vanguardia té tendència a referenciar les dones mitjançant citacions i l’ús de substantius 

generals. Podem veure que l’ús del nom i cognom sol ser poc freqüent. A més, La Vanguardia 

és el diari que més s’apropa a la celebració del dia 8 de març, incrementant de forma 

significativa la presència de titulars amb dones. Això no obstant, també s’està donant un procés 

d’invisibilització a partir d’aquests substantius. De fet, la gran part del corpus del diari català 

es forma amb els titulars de l’últim divendres a causa de la seva diferenciació respecte als altres. 

Un exemple de citació que hi trobem és la que s’adjunta a continuació. És una reproducció 

textual d’una frase dita per Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, de manera que s’obre un espai 

i es dona veu de manera directa a la protagonista: 

 

“Si és per l’1-O, milions de persones hauríem de ser en aquest judici” 

(escrit per Carlota Guindal i publicat el divendres 1 de març de 2019 a la versió en paper de La Vanguardia) 

 

Pel que fa a la totalitat de titulars del diari, de 203, només 20 estan protagonitzats per dones, 

suposant així, un 9,8%. 
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4.2.3 Les dones al diari El País 

 

Data Categories Titulars 

Nom  Cognom Substantiu Citació Analitzats Totals 

15/02 1 2 2 - 5 44 

22/02 - 1 2 - 3 44 

1/03 1 2 1 - 4 48 

8/03 - - 1 1 2 42 

 

Total 

  

14 178 
Taula 3. Forma de referenciar les dones del diari El País 

 

El diari El País segueix en la mateixa línia que els diaris analitzats anteriorment. El tipus de 

referenciació que destaca per sobre de les altres és l’ús de substantius generals. De fet, podem 

veure que en els quatre diaris aquesta tendència hi és present, tret significatiu dels diaris. En 

segona posició, per poca diferència, també veiem que l’ús del cognom és freqüent, mentre que 

la citació i el nom sencer gairebé no tenen representació. Alguns dels exemples que hi trobem 

són els següents: 

 

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó 3,5% millones de euros en Andorra 

(escrit per Joaquín Gil i José María Irujo i publicat el divendres 15 de febrer de 2019 a la versió en paper de El 

País) 

 

Calvo será la número dos de Sánchez por Madrid en las listas del PSOE para el 28-A 

(escrit per José Marcos i publicat el divendres 1 de març de 2019 a la versió en paper de El País) 

 

 

El primer exemple n’és un de ben clar i concís per mostrar com l’omissió del nom propi és una 

manera d’opressió, tenint en compte que estem parlant, a més, d’una ambaixadora, així doncs, 

una persona coneguda amb un càrrec important. Pel que fa a l’exemple del dia 1 de març, 

podríem afirmar que es decideix nomenar la protagonista mitjançant el cognom a causa de la 

seva popularitat, de manera que es pressuposa un coneixement previ del lector. Pel que fa a la 

totalitat de titulars del diari, de 178, només 14 estan protagonitzats per dones, suposant així, un 

7,8%. 
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4.2.4 Les dones al diari El Mundo 

 

Data Categories Titulars 

Nom  Cognom Substantiu Citació Analitzats Totals 

15/02 1 1 - - 2 35 

22/02 2 - - - 2 32 

1/03 3 1 - 1 5 44 

8/03 - 1 1 3 5 34 

 

Total 

  

14 145 
Taula 4. Forma de referenciar les dones del diari El Mundo 

 

El diari El Mundo es desmarca dels altres tres diaris. Tal com dèiem anteriorment, els altres 

tres diaris destacaven per parlar sobre dones mitjançant substantius generals, així doncs, com 

la professió o la nacionalitat de la protagonista. En aquest cas, El Mundo tendeix a parlar de les 

dones amb el seu nom complet, evitant confusions i ambigüitats al lector. És un factor molt 

positiu a l’hora de visibilitzar i deixar ben clar qui és la persona que protagonitza la notícia. Un 

dels titulars que hi podem trobar és el següent: 

 

Lorena Roldán, una nueva líder en Cataluña 

(escrit per Víctor Mondelo i publicat el divendres 22 de febrer de 2019 a la versió en paper de El Mundo) 

 

Pel que fa a la totalitat de titulars del diari, de 145, només 14 estan protagonitzats per dones, 

suposant així, un 9,6%. 

 

La presència del nom complet dins d’un titular facilita la comprensió i l’assoliment de la 

presència i protagonització de la persona, tenint en compte que el titular és l’expressió del més 

destacat d’una notícia. En canvi, mitjançant l’ús de substantius generals, l’únic que s’està fent 

és invisibilitzar aquella persona i obstaculitzar el procés de retenció del nom. Per sintetitzar i 

dir-ho d’una altra manera, com diria el professor, crític i teòric de literatura, George Steiner, 

podríem afirmar que allò que no s’esmenta no existeix, i allò que s’esmenta construeix realitats. 
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4.2.5 Els titulars femenins: èxit o fracàs? 

 

El llenguatge és una eina molt poderosa. No és només un mitjà per poder-nos comunicar amb 

la resta de la societat, sinó que també és un reflex de la vida quotidiana. El llenguatge modela 

i dona forma a la realitat en què vivim. Així doncs, necessitem que aquest sistema de signes 

sigui inclusiu i representatiu de la societat en general i necessitem que no se’n faci un ús sexista 

i que visibilitzi les dones i altres col·lectius marginats. Això no obstant, també és important 

analitzar el què diem i com ho diem. Per seguir veient com es parla sobre les dones, s’ha 

considerat adient observar si les accions realitzades per elles evoquen al fracàs o a l’èxit. Així 

doncs, s’han elaborat les següents taules per diferenciar entre els titulars positius (aquells que 

es relacionen amb l’èxit i la superació) i els titulars negatius (aquells que tenen connotacions 

negatives). Aquestes dues categories s’han plantejat després d’observar els verbs utilitzats per 

descriure les accions realitzades per part de les dones. 

 

La major part de titulars del diari ARA presenten les dones com a subjectes que es queden a 

mig camí a l’hora de perseguir els seus objectius. És molt important fixar-nos en els verbs que 

s’utilitzen per parlar d’accions realitzades per dones, la majoria, amb connotacions negatives: 

disculpar-se, negar, denunciar, decebre, operar-se, obligar o deixar fora. Pel que fa a les 

citacions textuals, també es mostren dones sensibles i afectades, com seria el cas dels titulars 

de l’àmbit de política. Els titulars amb connotacions negatives representarien el 71,42% del 

diari català. 

 

Àmbit Titulars positius Titulars negatius Totals 

Internacional - 1 1 

Política 2 6 8 

Economia  1 1 

Esports 2 2 4 

    

Total 4 10 14 
Taula 5. El fracàs i l'èxit al diari ARA 

 

Si ens fixem amb els titulars de La Vanguardia, també trobem verbs i substantius com ficar la 

pota, expedient, clatellada, violació, condemna o penalització. També és interessant veure, tot 

i que amb certes mancances per culpa de l’escassetat de titulars recollits, com els titulars de 
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l’àmbit polític tendeixen a ser tots negatius i a representar el fracàs. Representarien un 

percentatge de 70%. 

 
Àmbit Titulars positius Titulars negatius Totals 

Internacional 2 4 6 

Política - 3 3 

Economia 3 5 8 

Esports 1 2 3 

    

Total 6 14 20 
Taula 6. El fracàs i l'èxit al diari La Vanguardia 

 

Quant al diari El Mundo, a diferència dels dos diaris anteriors, observem com les dues 

categories proposades no s’allunyen massa. Els titulars negatius representen un 57,14%, mentre 

que els positius un 42,85%. Així doncs, trobem verbs i substantius com condena, acoso, alegar 

problemas, derrotas, escapar, infierno, o ocaso. 

 

Àmbit Titulars positius Titulars negatius Totals 

Internacional - 2 2 

Política 5 5 10 

Economia 1 - 1 

Esports - 1 1 

    

Total 6 8 14 
Taula 7. El fracàs i l'èxit al diari El Mundo 

 

Pel que fa a El País, obtenim els mateixos resultats que amb El Mundo. Els titulars negatius 

ocupen un 57,14%. De la mateixa manera que a El Mundo els titulars en l’àmbit polític la meitat 

són negatius i l’altre meitat són positius, al diari El País passa exactament el mateix. Hi trobem 

vocabulari com condena, revuelta, dimisión, atrapar, estallar, ocultar, derrota política o 

asesinato. 
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Àmbit Titulars positius Titulars negatius Totals 

Internacional 1 4 5 

Política 4 4 8 

Economia 1 - 1 

Esports - - 0 

    

Total 6 8 14 
Taula 8. El fracàs i l'èxit al diari El País 

 

Els titulars negatius solen detectar-se de manera molt clara com a negatius. És a dir, veiem com 

mostren les dones com a víctimes i com a subjectes poc ambiciosos. En el cas dels titulars 

positius, ens trobem amb alguns casos on les dones no protagonitzen la notícia soles, sinó que 

ho fan amb companyia masculina o sota el nom d’algun partit polític. Això ens fa reflexionar 

sobre com es presenta les dones amb càrrecs importants: sembla que per elles soles no 

poguessin arribar a l’èxit. Podem veure tots els titulars recollits a l’annex, però alguns dels 

exemples serien els següents: 

 

L’Spar Citylift Girona fa la feina contra el Lió 

(es desconeix l’autor/a i publicat el divendres 8 de març de 2019 a la versió en paper de l’ARA) 

 

ERC se fía a Sabater para intentar frenar a Albiol en Badalona 

(escrit per Jordi Ribalaygue i publicat el divendres 1 de març de 2019 a la versió en paper de El Mundo) 

 

Calvo será la número dos de Sánchez por Madrid en las listas del PSOE para el 28-A 

(escrit per José Marcos i publicat el divendres 1 de març de 2019 a la versió en paper de El País) 

 

 

4.2.6 Els titulars femenins: relacionats amb la maternitat? 

 

Una de les preguntes plantejades, en la qual ens preguntem si se segueix relacionant les dones 

amb la maternitat, cal dir que no podríem generalitzar la resposta, tenint en compte que s’han 

trobat pocs titulars protagonitzats per dones. La tradicional creença que la maternitat és la 

principal via de realització de la dona i que aquesta està capacitada de forma natural per cuidar 

dels fills i filles, segueix sent una creença arrelada no només en la cultura popular, sinó també 
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en els discursos mèdics i en els mitjans de comunicació, com apunten estudis de Bobel, (2002, 

citat a Garrido-Luque, Álvaro-Estramiana i Rosas-Torres, 2018). 

 

Això no obstant, és curiós comentar un fet que ja hem comentat anteriorment, i és el que passa 

al diari ARA. Dels quatre números publicats, només s’hi troba un titular a la secció internacional 

i un a la d’economia. Els dos, relacionats amb la capacitat de reproducció de les dones (vegeu 

apartat 4.1.5), tot i que un el situaríem en un context molt més violent (una nena obligada a 

donar a llum després de ser violada). No són els únics titulars en els quals es relaciona la dona 

amb donar a llum, a ser mares o a ser violades. Per exemple, de dos dels titulars publicats a La 

Vanguardia el dia 8 de març, un és un altre cas de violació, mentre que l’altre parla sobre els 

obstacles de les dones que ocupen un càrrec directiu a l’hora de ser mares. Així doncs, trobem 

quatre titulars, tots dels diaris catalans, on se segueix ubicant a les dones com a possibles mares. 

 

4.3 Identitats interseccionals 

 

Per comprovar si els quatre diaris no només presenten un ideal de dona, s’han elaborat les 

següents taules, mitjançant les quals podrem observar si no només hi apareixen dones blanques, 

sinó que també hi ha varietat d’origen i identitat de gènere. Cal destacar que les dues categories 

proposades, dones blanco-occidentals i dones no blanco-occidentals han sorgit d’estudis com 

els de Blanco i Martínez (2016: 49), on es qüestiona la categoria de la dona blanca europea 

occidental com a “ideal universal”, categoria imposada tradicionalment i amb connotacions de 

poder, i de la ponència de Maldonado (2009), que proposa la categoria de blanco-occidental, 

també per definir aquest concepte d’ideal universal de dona. D’altra banda, trobem dues altres 

opcions més: cis i trans. Cal dir que hi ha moltes més identitats de gènere actualment, tot i que 

s’han escollit aquestes dues per mostrar el contrast que hi ha entre elles —les més conegudes— 

i la nul·la visibilització de persones que no s’identifiquen com a cis. A més, veient els resultats 

obtinguts —nul·la presència de dones trans— es va arribar a la conclusió que no era lògic afegir 

més categories. Cal destacar que dels 662 titulars recollits, tampoc hi havia cap home trans. 

 

El diari ARA no destaca per la seva interseccionalitat i la presència variada de dones. De fet, 

com s’hi pot observar, només una de les dones que hi apareix no segueix l’ideal proposat per 

Blanco i Martínez (2016: 49) i a més forma part de la secció internacional. Si ens fixem amb 
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la protagonista d’aquesta notícia, veiem que es tracta d’una nena d’Argentina. No comptem 

amb la presència de cap dona trans. 

 

Àmbit Dones blanco-occidentals Dones no blanco-

occidentals 

Titulars 

Cis Trans Cis Trans Totals 

Internacional   1  1 

Política 8    8 

Economia 1    1 

Esports 4    4 

 

Total 

 

14 
Taula 9. Interseccionalitat al diari ARA 

 

Pel que fa a La Vanguardia, podem veure que de 20 titulars, només tres els protagonitzen dones 

que no pertanyen dins la categoria blanco-occidental, a més de no trobar-hi cap dona trans. Les 

tres dones de la categoria ‘no blanco-occidental’ també pertanyen a la secció internacional. En 

aquest cas, podem veure que les protagonistes provenen de llocs diferents. En primer lloc tenim 

Shamina Begum, una noia nascuda al Regne Unit filla de pares de Bangladesh. En segon lloc 

trobem a Tayeben Siavashi, diputada iraní nascuda a Teherán. Per últim, hi trobem un grup de 

10 activistes feministes de l’Aràbia Saudita. 

 

Àmbit Dones blanco-

occidentals 

Dones no blanco-

occidentals 

Titulars 

Cis Trans Cis Trans Totals 

Internacional 3  3  6 

Política 3    3 

Economia 8    8 

Esports 3    3 

 

Total 

 

20 
Taula 10. Interseccionalitat al diari La Vanguardia 

 

El diari El Mundo compta amb dues protagonistes que formen part de la segona categoria 

proposada. En el cas del diari espanyol, podem observar com es reparteixen entre la categoria 
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internacional i esportiva. En el cas de la notícia internacional, és protagonitzada per noies 

procedents de Baguz, Siria. En canvi, a la notícia d’esports hi trobem Jael Bestué, atleta 

catalana, nascuda a Catalunya però amb orígens per part de família paterna de Guinea 

Equatorial. Tampoc hi ha representació de dona trans. 

 

Àmbit Dones blanco-

occidentals 

Dones no blanco-

occidentals 

Titulars 

Cis Trans Cis Trans Totals 

Internacional 1  1  2 

Política 10    10 

Economia 1    1 

Esports   1  1 

 

Total 

 

14 
Taula 11. Interseccionalitat al diari El Mundo 

 

Per últim, el diari El País es presenta com el més interseccional de tots. Trobem fins a cinc 

dones que pertanyen a la categoria no blanco-occidental. A més, veiem com es reparteixen 

entre les seccions d’internacional i política. A la secció de política es presenten dues dones 

d’origen llatinoamericà. La primera, de Bolívia, la segona, de Colòmbia. Pel que fa a la secció 

internacional, hi trobem una altra dona llatinoamericana, en aquest cas, de Veneçuela. Dels 

altres dos titulars restants, en un trobem dues dones nascudes a Bèlgica d’origen sirià, mentre 

que a l’altre se’ns presenta a Ilhan Omar, una congressista als Estats Units de Somàlia. Tampoc 

hi trobem cap dona trans. 

 

Àmbit Dones blanco-

occidentals 

Dones no blanco-

occidentals 

Titulars 

Cis Trans Cis Trans Totals 

Internacional 2  3  5 

Política 6  2  8 

Economia 1    1 

Esports     0 

 

Total 

 

14 

Taula 12. Interseccionalitat al diari El País 
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Així doncs, sense cap mena de dubte podríem dir que les dones blanques encaixen més als 

titulars de premsa. De fet, hem vist com cada diari segueix un patró determinat. D’una banda, 

el diari ARA només presenta una noia, d’Argentina. En canvi, el diari La Vanguardia veiem 

que les protagonistes són àrabs. En el cas dels diaris espanyols, El Mundo presenta dues dones 

de diferent origen, Síria i Guinea Equatorial. I per últim, El País presenta tres dones 

llatinoamericanes, una de Síria i una de Somàlia. A més, un fet a destacar és que tampoc hem 

trobat cap dona negra i que la majoria de les dones que pertanyen a la categoria no blanco-

occidental formen part de la secció internacional. És a dir, veiem com les dones d’aquesta 

categoria se les limita a un espai, a un àmbit. 

 

5. DISCUSSIÓ 
 

Les taules i els gràfics anteriors ens permeten veure de manera molt visual els resultats 

obtinguts durant el buidatge. A més, hem pogut observar les característiques de cadascun dels 

diaris i alhora veure els aspectes en què fluixegen més. 

 

Començant pel diari ARA, un dels aspectes més positius a destacar és la presència de les dones 

en l’àmbit polític, ja que 8 dels 14 titulars recollits pertanyen a la secció de política, representant 

així un 57,14%. Un percentatge molt important a remarcar, tenint en compte que els espais de 

poder polítics solen estar ocupats per homes (si ens fixem en els titulars totals recollits, de 51 

titulars totals a la secció de política, només 8 són protagonitzats per dones, representant un 

15,68% de la totalitat del diari).  Pel que fa a l’àmbit esportiu, comparant-lo amb els altres 

diaris, és el que té més representació femenina, tot i que la representació femenina als esports 

segueix sent pràcticament nul·la, ja que de 42 titulars totals, només n’hi trobem 4, un 9,52%. 

 

Com s’ha apuntat abans, no només és rellevant veure el nombre de dones que hi apareixen, 

sinó també analitzar de quina manera apareixen i els aspectes implícits dels titulars. Per 

exemple analitzant els resultats sobre les identitats de les dones, s’ha comprovat que és el diari 

menys interseccional de tots. Només hi trobem una dona que forma part de la categoria ‘no 

blanco-occidental’, perpetuant així l’ideal universal tradicional de la dona amb un 92,85% de 

representació. Les accions de les dones també són clau per poder profunditzar en l’anàlisi: 

només 4 dels 14 titulars són positius (un 28,57%), la resta, negatius. Així doncs, veiem com 

l’ARA fomenta la presència de les dones en àmbit polític, però les notícies que protagonitzen 
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solen ser laments, queixes i disculpes; no se les presenta com dones ambicioses i poderoses. El 

lèxic emprat i la manera en què es parla sobre les protagonistes són factors imprescindibles per 

entendre les ideologies i els pensaments masclistes tan arrelats a la nostra societat. Es tendeix 

a parlar d’elles mitjançant l’ús de substantius generals, fet que invisibilitza les dones d’una 

manera molt evident, i mitjançant el cognom, fet que podríem interpretar com a positiu: l’autor 

o autora del titular pressuposa el coneixement general previ del lector o lectora i decideix 

ometre el nom de pila. Així doncs, el diari ARA, d’un total de 136 titulars recollits, només 14 

tenen a dones com a protagonistes, un 10,29%. 

 

En el cas de La Vanguardia, podem veure que les dones ocupen les seccions d’economia (40%) 

i internacional (30%). Això no obstant, si observem tots els titulars del diari d’economia (64 

totals) i els d’internacional (36 totals), la presència de les dones en l’àmbit econòmic dins del 

diari representaria el 12,5% i en àmbit internacional un 16,6%. A La Vanguardia es tendeix a 

parlar sobre les dones mitjanant l’ús de substantius generals i citacions. D’una banda, les 

citacions podem interpretar-les d’una manera positiva, ja que donen veu a la persona 

protagonista. L’objectiu d’aquest tipus de titulars és recollir les afirmacions dels personatges 

quan per si sols són notícia, és a dir, quan el contingut principal de la informació és el què algú 

ha dit (Hurtado, 2009). De fet, és la forma de referenciació que més predomina al diari. Pel que 

fa als titulars positius i negatius, tampoc destaca per la presència de dones que tenen èxit i 

assoleixen els seus objectius, ja que només 6 de 20 són titulars positius, representant un 30%. 

Pel que fa a la interseccionalitat, només hem trobat tres dones que no pertanyen a la categoria 

blanco-occidental. 

 

La Vanguardia destaca pel seu increment inesperat el dia 8 de març, remarcant, així doncs, a 

l’àmbit d’economia s’hi dedica unes pàgines ‘especials’ dins la secció donant veu a les 

ambicions i a les projeccions de futur de dones directives. A més, juguen amb el fet que els 

titulars els escriuen dones, de manera que el diari s’intenta solidaritzar i sumar a la lluita de les 

dones i al col·lectiu feminista. Això no obstant, la presència de dones al diari en general és 

escassa, així com la varietat d’identitats interseccionals. Per concloure, cal apuntar que La 

Vanguardia, d’un total de 203 titulars, només 20 són protagonitzats per dones, representant un 

9,85%. Per tant, veuríem que els dos diaris en llengua catalana tenen una presència femenina 

similar. 
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Pel que fa al diari espanyol El País, de la mateixa manera que l’ARA, se sol destacar la presència 

de dones en l’àmbit polític, representant un 57,14%. En total, trobem 8 titulars femenins d’entre 

els 68 titulars totals en l’àmbit de política, representant, així doncs, un 11,76% de representació 

femenina. A més, tampoc és l’única similitud que té amb el diari català ARA, ja que també es 

tendeix a parlar sobre les dones mitjançant l’ús del cognom i de substantius generals. De fet, la 

manera que destaca és la de l’ús dels substantius. 

 

El que més podríem destacar del diari El País és la seva interseccionalitat. En efecte, és el més 

interseccional dels quatre diaris (5 de 14 titulars pertanyen a la categoria no blanco-occidental; 

un 35,71%). També és important remarcar el percentatge de titulars positius relacionats amb 

dones: un 42,85%, gairebé la meitat (6 de 14).  En relació als diferents àmbits dels diaris, la 

representació femenina a la secció esportiva és nul·la, no s’ha trobat cap titular amb una dona 

—o dones— protagonista. És per això que podríem dir que El País hauria de potenciar la 

presència de les dones als esports. En síntesi, el diari El País, d’un total de 178 titulars recollits, 

només 14 tenen a dones com a protagonistes, un 7,86%. 

 

Per acabar, El Mundo també destaca per potenciar les dones en l’àmbit de la política. De fet, 

10 dels 14 titulars pertanyen a la secció política, així doncs, representant un 71,42%. Això no 

obstant, fixant-nos amb tots els titulars totals, aquest percentatge no és tan alt, ja que de l’àmbit 

polític es recullen fins a 67, i les dones només n’ocupen el 14,92%. Si el comparem amb l’altre 

diari espanyol, el percentatge de titulars positius seria el mateix, un 42,85%, i també veuríem 

com l’àmbit més ‘freqüentat’ per les dones és la política. Quant a la interseccionalitat, veiem 

que només dos titulars se situen fora de l’ideal blanco-occidental. 

 

L’aspecte més positiu d’aquest diari és l’ús de només un substantiu general. Tendeixen a fer 

referència a les dones mitjançant el nom complet, així com amb l’ús de citacions i del cognom. 

És una manera idònia per visibilitzar el nom de la dona i posar el focus i l’interès sobre ella. 

Així doncs, el diari El Mundo, d’un total de 145 titulars recollits, només 14 tenen a dones com 

a protagonistes, un 9,65%. 

 

 

 

 

 



37 

6. CONCLUSIONS 
 

Malgrat els pocs titulars amb protagonització femenina que s’han pogut recollir del corpus 

seleccionat, s’ha pogut observar que hi ha certs estereotips que se segueixen perpetuant i 

accentuant amb el pas dels anys. Les dones solen ocupar escasses posicions de poder, i quan es 

presenten com a líders i com a persones exitoses i influents, les notícies tendeixen a ser 

ambigües: són poc contundents i poc determinants. La figura de la dona se segueix veient 

afectada pels rols de gènere que s’han anat imposant a la societat, com per exemple la 

maternitat i la capacitat de reproducció. La maternitat és un tema que sempre s’ha relacionat 

amb la dona, plantejant-la com l’únic objectiu i l’única ambició que una dona pot assolir. Per 

exemple, això ho hem pogut comprovar a la secció d’economia i internacional, on hem pogut 

observar, també, que aquestes notícies estaven redactades per dones. 

  

Altres estereotips que s’han anat comprovant es relacionen amb la personalitat dels individus 

protagonistes: d’una banda, les dones, es mostren més prudents davant les accions que han de 

realitzar i no solen enfrontar-se amb els altres adversaris o amb l’oposició. D’altra banda, pel 

que s’ha pogut veure durant la recollida de dades, —i tot i no ser l’objectiu d’aquest treball— 

els homes es presenten com a salvadors i com a líders exitosos, capaços de fer qualsevol cosa 

per assolir un objectiu. Pel que fa a la selecció de verbs i al repertori lèxic, s’ha observat que 

és una peça imprescindible per comunicar amb perspectiva de gènere. És fonamental saber 

escollir els verbs que més s’adeqüen al relat que es vol exposar, amb l’objectiu de no perdre 

transparència i d’enfortir la figura protagonista del titular. En el cas de les dones, els titulars 

que protagonitzen solen tenir una connotació negativa. Aquest fet s’accentua als diaris catalans 

ARA i La Vanguardia, on les dones solen protagonitzar accions de caràcter negatiu i/o dèbil. 

També és important el concepte d’interseccionalitat als mitjans. Tenint en compte la 

importància i el pes de la premsa a la societat, és necessari incorporar i visibilitzar dones 

d’orígens i d’identitats de gènere diverses, per evitar seguir perpetuant el tradicional estereotip 

de la dona blanca europea. Així mateix, amb els resultats obtinguts s’ha pogut percebre quines 

dones són les que tenen més espais i mes cabuda als diaris del país: les dones blanques. 

  

Tornant al model proposat per la filòsofa Sandra Harding (1987), podríem afirmar que encara 

es pot aplicar el seu model per fer una anàlisi de la producció de coneixement per part de les 

dones, ja que podem veure que hi ha dos diaris que presenten certes mancances a l’hora de 
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donar veu a les periodistes. En el cas del diari ARA i del diari El Mundo, veiem que la redacció 

de les notícies i dels titulars sol anar a càrrec dels homes: hi trobem poques periodistes. Per 

tant, és fonamental començar a canviar el periodisme i actualitzar-se segons les necessitats de 

la societat. És imprescindible que les dones passin a ser subjectes del coneixement i no només 

objectes, a més de replantejar els mètodes d’investigació tradicionals, de la mateixa manera 

que ho feia en el seu temps Harding. 

 

També és important destacar la incorporació d’algunes pàgines i seccions especials pel dia 8 

de març en tots els diaris. Durant la recollida del corpus, s’ha pogut observar com les portades 

dels quatre diaris canviaven el dia 8, així com l’addició del color rosa i lila, dibuixos relacionats 

amb les dones i notícies de temàtica feminista. Això no obstant, els àmbits que s’han 

seleccionat per aquest estudi no han mostrat aquest compromís social i feminista en les seves 

seccions habituals. Ara bé, és necessari parlar sobre La Vanguardia. El cas d’aquest diari és 

força destacat, ja que es creen una mena de pàgines especials, però dins de la mateixa secció. 

D’aquest fet es deu l’increment sobtat a la secció d’economia. Aquesta estratègia de màrqueting 

per apropar-se al públic i generar simpatia amb els moviments feministes i LGBTI+ amb 

l’objectiu de donar una imatge progressista, moderna i tolerant s’anomena pinkwashing, terme 

introduït per primera vegada l’any 1992 per l’associació Breast Cancer Action. 

 

Les taules que s’han adjuntat al cos del treball són una mostra per exposar les desigualtats i els 

obstacles de les dones en tots els àmbits dels mitjans de comunicació. Així doncs, la 

investigació des d’una perspectiva de gènere és, i ha de ser pluridisciplinària, recorrent a 

diverses metodologies que aporten una perspectiva crítica, amb l’objectiu d’assolir el canvi 

social que pugui millorar la situació de les dones i empoderar-les.  

 

Això no obstant, les dades obtingudes pel treball són reduïdes i se’ns fa difícil generalitzar els 

resultats, de manera que per futures investigacions es prevé recollir un corpus molt més ampli 

que ens permeti observar les desigualtats i discriminacions envers la dona, a més de proposar 

noves metodologies per redactar i analitzar des d’una perspectiva feminista. També es podria 

realitzar el mateix estudi de manera contrastiva, per exemple, amb els homes. En aquest cas, 

s’observaria quins espais ocupen els homes, com es parla d’ells o com es presenten davant la 

societat. És a dir, ara per ara, amb aquest treball hem pogut obtenir una panoràmica general de 

la situació i de la presència de les dones en premsa, ja que es pretenia donar protagonisme a les 

dones i no es volia reflectir aquesta jerarquització binària. 
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Per acabar, el corpus seleccionat compta amb un total de 662 titulars, dels quals només 62 són 

protagonitzats per dones, això representa un percentatge de 9,36%. Per tant, la presència de les 

dones als quatre diaris en les dates seleccionades no arriba al 10%. Podem concloure aquest 

treball evidenciant el clar domini heteropatriarcal blanc dels quatre mitjans de comunicació: 

les dones segueixen estant silenciades. 
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8. ANNEXOS 
 

8.1 Buidatge dels titulars del diari ARA 

 

8.1.1 Diari ARA 15 de febrer de 2019 

 

POLÍTICA 

Junqueras i Forn rebaten la rebel·lió per vies diferents (per Ot Serra i Mariona Ferrer) 

Dos polítics, un xèrif i el fiscal ‘pel·liculer’ (per Maiol Roger) 

Forn nega ordres polítiques als Mossos (per Ot Serra i Marc Toro) 

El dia en què les campanes van tocar per la rebel·lió (per Ernesto Ekaizer) 

‘No’ a la llibertat dels presos i ‘sí’ a la declaració de Zoido (per Montse Riart i Marc Toro) 

Lozano es disculpa després de comparar l’1-O amb una violació (Sense autor/a) 

Record d’Alhambras republicanes al bar del Miguel (per Anna Ballbona) 

“Veure la imatge del Govern allà és impactant, i del teu pare més” – Elisabet Forn (Sense 

autor/a)  

“A la Fiscalia no l’has de convèncer, l’has de desmuntar” – Montserrat Tura (per Antoni 

Bassas) 

Sánchez posa fi al mandat amb el dubte de la data d’eleccions (per Dani Sánchez) 

El no als pressupostos de l’Estat posa en perill els de Catalunya (per Núria Orriols) 

La tensió pel judici es trasllada a l’Eurocambra (per Júlia Manresa) 

INTERNACIONAL 

Trump declara l’estat d’emergència nacional pel mur (per Carlos Pérez) 

Conferència de donants anti-Maduro (Sense autor/a) 

30 anys de la retirada soviètica de l’Afganistan (per Natàlia Boronat) 

Reforma per mantenir Al-Sissi al poder fins al 2034 (Sense autor/a) 

ECONOMIA 

L’Airef avisa d’un deute del 132% si no es fa res amb les pensions (per Laia Forès) 

Alemanya frega la recessió i el PIB de la UE afluixa (Sense autor/a) 

“Ens hem de posar a punt per al cotxe elèctric” – Matías Carnero (per Xavier Grau)  

Airbus deixarà de fabricar l’avió A380 (Sense autor/a) 

La CNMC investiga 25 consultores per haver-se repartit licitacions (per Xavier Grau) 

Crous i Torres oficialitzen la seva fusió i Masià presenta candidatura a la Cambra (per Àlex 

Font) 

El jutge exigeix al BBVA els papers de Villarejo (Sense autor/a) 
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Convocada vaga indefinida a la fàbrica de Gallina Blanca (Sense autor/a) 

CaixaBank estrena el reconeixement facial als caixers automàtics (Sense autor/a) 

ESPORTS 

Recta final de precisió quirúrgica (per Àlex Gozalbo) 

“Formar i competir han d’anar de bracet” – Héctor Sánchez (per Àlex Gozalbo)  

Bale, denunciat per La Lliga (Sense autor/a) 

Simeone renova amb l’Atlètic fins al juny del 2022 (Sense autor/a) 

Patri Guijarro serà operada d’un ganglió al peu (Sense autor/a) 

En bici de Florència a Cornellà per recordar Jarque (Sense autor/a) 

Una mica de mesura (per Xavier Fina) 

L’Espanyol recupera les segones parts (per Roger Requena) 

La UEFA investiga Sergio Ramos per forçar una groga (Sense autor/a) 

La campiona que decep quan puja al podi tercera (per Toni Padilla) 

Relats Solidaris dona 47.575 euros a Open Arms (Sense autor/a) 

Espanya juga les semifinals de l’Euro (Sense autor/a) 

La Copa del Rei es posa en marxa a Mataró (Sense autor/a) 

 

8.1.2 Diari ARA 22 de febrer de 2019 

 

POLÍTICA 

En defensa del dret a la protesta al Tribunal Suprem i al carrer (per Maiol Roger) 

Sánchez desmunta el relat dels “tumults” (per Ot Serra i Mariona Ferrer) 

Vila creu que el Govern hauria d’haver valorat desconvocar l’1-O (per Ot Serra i Mariona Ferrer) 

La Fiscalia no està fina (per Gerard Pruna) 

La màgia de la Fiscalia a la festa d’Òmnium (per Albert Llimós) 

“He vist el Jordi molt ell, jo hauria estat molt angoixada” – Susanna Barreda (per Ot Serra)  

Del relat “pel·liculer” de la comitiva judicial als voluntaris policies (per Montse Riart) 

Arrimadas anirà a Waterloo a dir-li “fugit” a Puigdemont (Sense autor/a) 

El Parlament Europeu veta un acte de Falange (Sense autor/a) 

Els TDM (Tuits de Destrucció Massiva) (per Ernesto Ekaizer) 

“Acabarà sent un judici sense delictes” – David Fernández (per Antoni Basses) 

Rull qüestiona l’”autoritat moral” del TC per vetar l’1-O (Sense autor/a) 

Bassa nega que el referèndum fos un “acte concloent” (Sense autor/a) 

Manifestacions arreu del país per cloure la vaga (Sense autor/a) 

Quatre detinguts en les mobilitzacions del 21-F (Sense autor/a) 
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Vaga més seguida al comerç que a la indústria (per Xavier Grau) 

Piquets que esmorzen al bar o altres receptes de desobediència (per Toni Vall) 

Sánchez, sobre Rajoy: “Catalunya ens va unir” (per Dani Sánchez) 

INTERNACIONAL 
Dinamarca limita la residència als immigrants (per Núria Masclans) 

La Patagònia xilena es crema a causa del canvi climàtic (per Meritxell Freixas) 

Maduro eleva l’alerta i tanca la frontera amb el Brasil (Sense autor/a) 

ECONOMIA 
Les exportacions baten un nou rècord tot i frenar abruptament (per Leandre Ibar) 

L’Íbex paga un 11% menys d’impostos tot i guanyar un 16% més (per Laia Forès) 

Els 40 ‘in extremis’ del futboler i el karateka (per Albert Martín) 

Neo llança una assegurança de divises i ampliarà capital en 20 M€ (per Paula Solanas) 

Holaluz vol facturar 800 M€ el 2021 (Sense autor/a) 

Telefónica augmenta el benefici un 6,4% (Sense autor/a) 

VidaCaixa guanya un 4,5% més (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Machín, estendard del sistema de moda (per Natalia Arroyo) 

Queixa del Barça a la UEFA pels fets de Lió (Sense autor/a) 

Laso: “L’última jugada no és una errada humana” (Sense autor/a) 

El Cerdanyola sorprèn a la copa de la reina (Sense autor/a) 

El Barça Lassa segueix de festa i no falla al Palau (Sense autor/a) 

Estimem-nos una mica (per Xavier Fina) 

“Valoro més ser a Primera perquè he tingut una vida diferent” – Enric Gallego (per Roger Requena)  

 

8.1.3 Diari ARA 1 de març de 2019 

 

POLÍTICA 

Zoido es desentén de les ordres de carregar l’1-O (per Ot Serra i Mariona Ferrer i Fornells) 

Urkullu diu que Rajoy no va oferir garanties (per Marc Toro) 

Colau certifica que el 20-S i l’1-O només es van danyar 80 tanques (per Ot Serra, Mariona Ferrer i 

Fornells i Maiol Roger) 

Zoido envia el diàleg d’Urkullu a la porra (per Maiol Roger) 

Com es passa de rebel a cap dels Mossos? (per Ernesto Ekaizer) 

El TC referma la presó preventiva a Sànchez i Cuixart (per Aleix Moldes i Núria Orriols) 
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Mundó acusa la Fiscalia de mentir mentre l’interrogava (Montse Riart) 

Casado promet relegar per llei el català en l’escola i l’administració (per Anna Mascaró) 

Cs s’enfronta a possibles multes per l’acte a Waterloo (per Júlia Manresa) 

El lehendakari que no va voler ser-ho (per Antoni Batista) 

INTERNACIONAL 
Fracassa el diàleg Trump-Kim (per Dolors Rodríguez) 

Obliguen a donar a llum a una nena d’11 anys violada a l’Argentina (per Mònica Bernabé) 

Benjamin Netanyahu, imputat per suborn i corrupció (per Eugeni García Gascón) 

El Pakistan anuncia que alliberarà avui el pilot indi (Sense autor/a) 

Macky Sall és reelegit president del Senegal (Sense autor/a) 

ECONOMIA 
El Mobile torna a ser de màxims (per Paula Solanas) 

“Però a la granja hi haurà cobertura o no”? (per Paula Solanas) 

El congrés deixa fora una dona que duia la seva filla lactant (per Natàlia Vila) 

Cellnex ampliarà capital en 1.200 milions per créixer (per Xavier Grau) 

Les empreses de VTC presenten el segon ERO, ara de 392 treballadors (per Elisabet Escriche) 

El Congrés acusa el Banc d’Espanya d’haver ‘mirat cap a una altra banda” (per Elisabet Escriche) 

ESPORTS 
Obrir la llauna no és el mateix per al Barça que per al Madrid (per Miquel Bernis) 

Undiano Mallenco dirigirà el clàssic de lliga (Sense autor/a) 

Tebas: “Piqué és bon futbolista però mal jurista” (Sense autor/a) 

El València, rival del Barça a la final de la copa (Sense autor/a) 

Els Boixos Nois seran declarats “grup radical violent” (per Toni Padilla) 

Alba lliga el seu futur als colors blaugranes (per Toni Padilla) 

Una oportunitat d’or per al Girona a Vallecas (per Jordi Bofill) 

Rosell liderava “una trama”, segons un guàrdia civil (per Toni Padilla) 

Clàssic per homenatjar el jugador que va canviar el joc (per Àlex Gonzalbo) 

L’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu regalen una semi catalana (per Àlex Gonzalbo) 

 

8.1.4 Diari ARA 8 de març de 2019 

 

POLÍTICA 

Un comissari dels Mossos complica la defensa de Forn i Trapero (per Montse Riart i Ot Serra) 
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Policia i Guàrdia Civil desconfiaven dels Mossos des del 20-S (per Ot Serra i Mariona Ferrer) 

Trapote i Nieto es contradiuen sobre l’acció a la seu de la CUP el 20-S (per Núria Orriols) 

Crònica del fracàs anunciat del dispositiu policial (per Ernesto Ekaizer) 

Tercer ball de xifres sobre els agents lesionats l’1-O (per Mariona Ferrer i Montse Riart) 

Del Toro denuncia la difusió de fotos seves a les xarxes (per Pau Esparch) 

Junqueras serà el cap de llista d’ERC a les generals i a les europees (per Aleix Moldes i Júlia Manresa) 

Els crítics desafien Nuet per evitar un pacte amb Esquerra (per Aleix Moldes) 

JxCat i el PDECAT es donen 48 hores per arribar a un acord (per Núria Orriols) 

Sánchez imposa els ministres a les llistes del PSOE (per Dani Sánchez) 

L’AN confirma els 13 anys de presó per als joves d’Altsasu (per Oskar Bañuelos) 

INTERNACIONAL 
Ultimàtum de la UE a Londres (per Quim Aranda) 

Trudeau admet errors però cap pressió política inapropiada (per Sònia Sánchez) 

ECONOMIA 
La frenada econòmica força Draghi a reobrir la ‘barra lliure’ de crèdit (per Leandre Ibar i Àlex Font) 

Maragall qüestiona el decret de Calvet sobre les VTC (Sense autor/a) 

Grifols, segon accionista del gegant Shanghai RAAS (Sense autor/a) 

Asabys inicia amb el Sabadell un fons ‘biotech’ de 70 MC (per Paula Solanas) 

Telefónica podrà tancar la història central de la plaça Catalunya el 2023 (Sense autor/a) 

L’ACA tornarà 162 MV enguany i quedarà sense deute per primer cop (Sense autor/a) 

Hernández de Cos, president del comitè de supervisió bancaria (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Márquez i Honda, els rivals a batre (per Nuria García) 

Leo Messi torna a una convocatòria amb l’argentina (Sense autor/a) 

Samper, presentat com a nou jugador del Vissel Kobe (Sense autor/a) 

San José, “El judici al procés és un disparat” (Sense autor/a)  

La UEFA investiga el finançament del Manchester City (Sense autor/a) 

L’Espanyol muda la pell per visitar l’imponent San Mamés (per Roger Requena) 

Les decisions d’Eusebio fan canviar el rumb del Girona (Jordi Bofill) 

La Champions porta penúries a Madrid i Paris (per Albert Nadal) 

El Barça busca el quart lloc a la pista de l’Anadolu Efes (Sense autor/a) 

Un circuit més ràpid per a la Marató de Barcelona (Sense autor/a) 

L’Spar Citylift Girona fa la feina contra el Lió (Sense autor/a) 

La Roma fa fora el tècnic Eusebio Di Francesco (Sense autor/a) 
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8.2 Buidatge dels titulars del diari La Vanguardia 

 

8.2.1 Diari La Vanguardia 15 de febrer de 2019 

 

POLÍTICA 

Junqueras lluita per les seves idees i Forn es bat amb el fiscal pels fets (per José María Brunet) 

“Vaig assumir anar a la presó” – Oriol Junqueras (per Carlota Guindal) 

“Jo era favorable a les eleccions per evitar el 155” – Joaquim Forn (per Santiago Tarin) 

Els bons sentiments (per Joaquín Luna) 

Valents traïdors (per Laia Bonet) 

Marchena fa algunes concessions a les defenses (per Carlota Guindal) 

La cap d’Espanya Global fica la pota comparant l’1-O amb una violació (Sense autor/a) 

PP, PSOE i Cs volen impedir que Puigdemont vagi a l’Eurocambra (Sense autor/a) 

Sánchez precipita les eleccions per guanyar i sense garanties de governar (per Juan Carlos Merino) 

Casado demana al president que les generals coincideixin amb les locals (per Carmen del Riego) 

Carrer Relatores (per Enric Juliana) 

Els plats trencats de la convocatòria electoral (per Pedro Vallín) 

El camí desitjable per a Catalunya (per Salvador Illa) 

Govern i comuns es preparen per al desacord en els pressupostos (per Josep Gisbert i Maite Gutiérrez) 

L’ANC aplaudeix el rebuig als comptes de Sánchez (per Àlex Tort) 

El Rei demana posar fi al drama de la immigració (per Mariángel Alcázar) 

INTERNACIONAL 
Clatellada a May per Sant Valentí (per Rafael Ramos) 

La Shamina vol tornar a casa (Sense autor/a) 

Pena lleu a l’exboxejador francès que va atacar la policia en una protesta (per Eusebio Val) 

La captura que no va aïllar el PKK (per Jordi Joan Baños) 

Trump, a punt de declarar una emergència pel mur (per Beatriz Navarro) 

Pont del no-res a l’èxit (per Andy Robinson) 

L’assassí dibuixant (per Francesc Peirón) 

Els senglars estimen Hong Kong (per Ismael Arana) 

ECONOMIA 
Airbus admet el facàs del seu avió gegant A380 i deixarà de fabricar-lo (per Eusebio Val) 

“Per a què se’ls paga, als directius?” – Enginyer (per Piergiorgio M. Sandri) 

Alemanya esquiva per poc la recessió (per María-Paz López) 

Amazon renuncia a establir una nova seu a Nova York (per Francesc Peirón) 

Crous i Torres s’uneixen a la Cambra i intenten incorporar el lobby femení (per Dolors Álvarez) 
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El jutge dona fins dilluns al BBVA per informar de Villarejo (per Conchi Lafraya) 

UGT revalida la majoria absoluta al comitè de Seat (per Dolors Álvarez) 

La Seguretat Social dona d’alta els repartidors de Glovo per una inspecció (per Eduardo Magallón) 

Divions europees (per Josep Oliver Alonso) 

Els beneficis de Renault es desplomen un 37% (Sense autor/a) 

Treure diners amb la cara (Sense autor/a) 

Tres aplicacions d’’innovació social’’ al Mobile (Sense autor/a) 

Les rendes altes i la venda en línia expulsen els comerços del centre (per Rosa Salvador) 

La plantilla de Gallina Blanca vol parar la producció amb una aturada indefinida (per Eduardo 

Magallón) 

ESPORTS 
Patata calenta per a la UEFA (per Carles Ruipérez) 

L’enigma Umtiti (per Toni López Jordà) 

Simeone continuarà a l’Atlètic fins al 2022 (per Carlos Novo) 

En memòria de Dani Jarque (per Roberto Rodríguez) 

Victòria del Sevilla a Roma (Sense autor/a) 

El pacient Umtiti (per Juan B. Martínez) 

El Barça va esperar el moment (per Luis Buxeres) 

Campió per a Espanya (per Carlos Novo) 

Sainz: “Sento amor a primera vista amb l’MCL34, un bon cotxe per córrer” (Sense autor/a) 

Petro Vhová, campió de gegant (Sense autor/a) 

Mor Eric Harrison, mentor de Beckham (Sense autor/a) 

Lopetegui i el seu comiat de ‘la roja (Sense autor/a) 

Mourinho va cobrar 22 milions (Sense autor/a) 

 

 

8.2.2 Diari La Vanguardia 22 de febrer de 2019 

 

POLÍTICA 

Sánchez nega que la protesta davant d’Economia fos un “alçament” (per José María Brunet) 

Judici i eleccions (per Lluís Orriols) 

La Fiscalia no renuncia a la tesi de la violència (per Carlota Guindal) 

La dimensió jurídica de la veritat (per Xavier Arbós) 

El sol sempre brilla a Kentucky (per Carlos Zanón) 

Manifestant-se amb auriculars (per Àlex Tort) 

El prior del Valle de los Caídos només acatarà una decisió judicial (per Carlos Novo) 
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Una vaga amb baix impacte (Sense autor/a) 

El president ve a parlar del seu llibre (per Juan Carlos Merino) 

Casado acusa a Sánchez d’utilitzar les institucions i el Rei en benefici seu (per Carmen Del Riego) 

Pensions als fanals (per Enric Juliana) 

Marlaska avala la detenció dels alcaldes de Celrà i Verges (Sense autor/a) 

Urkullu rebutja la moció contra el traspàs de competències (Jokin Lecumberri) 

INTERNACIONAL 
El Papa vol fets (per Anna Buj) 

Més de 300 gihadistes, capturats a l’últim enclavament de l’EI a Síria (Sense autor/a) 

Mor a Síria el gihadista francès més buscat i portaveu de l’EI (per Eusebio Val) 

El Parlament Europeu no admet que es denomini colònia a Gibraltar (per Jaume Masdeu) 

Turquia critica l’Europarlament, que en demana el veto definitiu (per Jordi Joan Baños) 

Trump crea un equip per sembrar dubtes sobre el canvi climàtic (per Francesc Peirón) 

Batalla de bafles i menjar (per Andy Robinson) 

“La UE és el gran suport del multilateralisme” – Pedro Serrano de Haro (per Pedro Vallín) 

ECONOMIA 
Sant Sebastià, Eivissa i Barcelona, les ciutats amb l’habitatge més car (per Rosa Salvador) 

La llei hipotecària entra en vigor d’aquí un mes i pressiona la banca (per Conchi Lafraya) 

Fridman demana que la junta de Dia voti la seva proposta (per Pilar Blázquez) 

Trump dispara les alarmes a l’automòbil europeu (per Dolors Álvarez) 

Catalunya perd pes en les exportacions espanyoles (per Eduardo Magallón) 

Treball convoca els agents socials la setmana vinent (Sense autor/a) 

Telefónica obté un benefici de 3.300 milions el 2018, un 6,4% més (per Conchi Lafraya) 

Les enginyeries privades critiquen Ábalos per menystenir-los a Mèxic (Sense autor/a) 

ING obté un 90% més a Espanya i Portugal el 2018 (Sense autor/a) 

Deutsche Telekom redueix el benefici (Sense autor/a) 

Els resultats d’Orange milloren un 6% (Sense autor/a) 

La facturació creix un 6% i arriba als 32 milions (Sense autor/a) 

(NATURA BISSÉ) Verónica Fisas, presidenta de la patronal Stanpa (Sense autor/a) 

Expansió a Madrid i més de 1.000 clients (per Blanca Gispert) 

Josep Maria Donat i Totón Comella tornen a TCN de la mà de Nath (per Aintzane Gastesi) 

VidaCaixa guanya 662 milions el 2018 amb 83.996 milions d’euros sota gestió (per Rosa Salvador) 

ESPORTS 
Del ‘señorío’ al victimisme (per Carlos Novo) 

Encallats (per Carles Ruipérez) 

El club inicia la identificació dels radicals de Lió (Sense autor/a) 
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Amb Europa al cap (per Roberto Rodríguez) 

La meravella de Sané (per Roberto Rodríguez) 

Un campió insaciable (per Luis Buxeres) 

 L’esport nord-americà, amb l’ai al cor per una vamba (per Luis Buxeres) 

 

 

8.2.3 Diari La Vanguardia 1 de març de 2019 

 

POLÍTICA 

Zoido no precisa com es va gestar l’ordre de les càrregues policials de l’1-O (per Jose María Brunet) 

“Les coses se n’estaven anant de les mans” – Iñigo Urkullu per Santiago Tarín) 

Sobre l’operativitat de l’operatiu (per Sergi Pàmies) 

“Jo no vaig dissenyar l’operació policial de l’1 d’octubre” – Juan Ignacio Zoido (per Carlota Guindal) 

“Si és per l’1-O, milions de persones hauríem de ser en aquest judici” – Ada Colau (per Carlota 

Guindal) 

Salutacions i no saludats (Sense autor/a) 

Mira-t’ho des de la Lluna (per Àlex Tort) 

Barcelona nega vandalisme el 20-S i el dia del referèndum (Sense autor/a) 

Testimonis citats per Vox no declaren perquè estan imputats (Sense autor/a) 

Rivera suma Bauzá a Cs i negocia amb exministres del PSOE (per Iñaki Ellakuría) 

Casado es compromet amb una llei de llengües (per Sílvia Oller i Pau Echauz) 

Expedient belga a Arrimadas (per Jaume Masdeu) 

El CIS accentua l’avantatge del PSOE i torna la segona posició al PP (per Carles Castro) 

El PDECat llança primàries per al 28-A sense aclarir si anirà amb la Crida (per Iñaki Pardo 

Torregrosa) 

La veu indòmita del nacionalisme (per Jokin Lecumberri) 

INTERNACIONAL 
Fracàs a la vora del riu Vermell (per Ismael Arana) 

El fiasco de Hanoi sembra dubtes sobre el talent negociador de Trump (per Beatriz Navarro) 

Les presidencials del 2020 als EUA dificulten una nova cimera (Sense autor/a) 

Netanyahu, a un pas de ser processat per corrupció (Sense autor/a) 

Islamabad torna avui mateix el pilot indi capturat (per Jordi Joan Baños) 

El Brasil reitera a Guaidó que avala un canvi de règim a Veneçuela (per Andy Robinson) 

Rússia i la Xina veten a l’ONU l’ajuda humanitària a Veneçuela (per Francesc Peirón) 

Nicaragua torna al diàleg després de la repressió (per Robert Mur) 

“Volem fer fora del Iemen l’Aràbia Saudita i els Emirats” – Fadí Baum (per Fèlix Flores) 
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Metodistes sense arc de Sant Martí (per Francesc Peirón) 

ECONOMIA 
El Govern central prepara mesures fiscals per contenir l’alça dels lloguers (per Pilar Blázquez i Rosa 

Salvador) 

Sánchez rebaixa el decret d’igualtat laboral per atreure el PDECat i el PNB (per Alicia Rodríguez De 

Paz) 

Repsol guanya 2.341 milions el 2018 i explora noves compres (per Conchi Lafraya) 

Podem vol portar la crisi financera als tribunals (per Conchi Lafraya) 

Caïnisme ibèric (per Josep Oliver Alonso) 

Nova ronda negociadora UE-EUA per evitar la guerra comercial (per Jaume Masdeu) 

L’economia dels EUA es va alentir a finals de l’any passat (per Francesc Peirón) 

Grifols guanya 597 milions d’euros malgrat l’impacte de la crisi canviària (per Rosa Salvador) 

París i la Haia intenten frenar la guerra per Air France-KLM (per Eusebio Val) 

IAG accelera i esquiva la incertesa del Brexit (per Aintzane Gastesi) 

Cellnex amplia capital en 1.200 milions amb el suport dels socis (per Eduardo Magallón) 

La reindustrialitzacio de Flix encalla pels pressupostos (per Eduardo Magallón) 

Mèxic i l’Argentina retallen un 4% el benefici de Molins (per Dolors Álvarez) 

Masià demana transparència en el vot electrònic (Sense autor/a) 

La israeliana Nanolock Security, ‘start-up’ del 2019 (Sense autor/a) 

Incorporació de Gabinet Aransay i Mestre Economistes (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Alba per sempre (per Antoni López Tovar) 

Undiano Mallenco, àrbitre sorpresa per al clàssic (per Antoni López Tovar) 

Orfes de Cristiano (per Carlos Novo) 

La UEFA castiga Ramos amb dos partits (per Carlos Novo) 

El València serà el rival (per Carlos Novo) 

El Girona busca tranquil·litat contra un Rayo angoixat (Sense autor/a) 

 Mazinger a la porteria (per Juan B. Martínez) 

“Quin regal que m’heu fet” – Sandro Rosell (per Joan Josep Pallà) 

Nadal: “Kyrgios va faltar al respecte al públic i al rival” (Sense autor/a) 

Cita amb picant (per Juan Bautista Martínez) 

Anul·lada la sanció per mostrar la ikurriña (per Jokin Lecumberri) 

Tebas respon a Piqué pel judici (Sense autor/a) 

Villar declara pel cas Soule (Sense autor/a) 

Que tot tingui sentit (Sense autor/a) 

El Girona i el Cadí, semifinalistes (Sense autor/a) 
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Volen presó per a ultres de l’Espanyol (Sense autor/a) 

Valentín es penja un or de Londres (Sense autor/a) 

 

 

8.2.4 Diari La Vanguardia 8 de març de 2019 

 

POLÍTICA 

La política, porta de la igualtat (per Maite Gutiérrez i Cristina Sen) 

PSOE, Units Podem i Cs participaran en el 8-M (per Pedro Vallín) 

Casado reivindica el feminisme “en positiu” del PP (per Carmen Del Riego) 

Els Mossos diuen que el Govern va ignorar els seus avisos sobre l’1-O (per José María Brunet) 

“Puigdemont va dir que celebraria el referèndum tot i l’avís de violència” – Manel Castellví (per 

Santiago Tarín) 

El garrot del Minotaure (Francesc-Marc Álvaro) 

Junqueras també encapçalarà la candidatura d’ERC al Congrés (Àlex Tort) 

Sánchez topa amb els últims focus de resistència interna davant les llistes (Juan Carlos Merino i 

Adolfo S. Ruiz) 

El PDECat demana una pròrroga per acordar les candidatures del 28-A (Josep Gisbert) 

El Parlament aprova investigar la monarquia (Redacció) 

Strélnikov (Enric Juliana) 

INTERNACIONAL 
Dones al firmament (per Beatriz Navarro) 

Una senadora i expilot de combat revela que va ser violada a l’exèrcit (per Beatriz Navarro) 

Huawei demanda l’Administració dels EUA perquè no compra els seus equips (Sense autor/a) 

“És necessari compartir el poder” (Ho diu Tayeben Siavashi, escriu Catalina Gómez) 

Assassinat el pakistanès que va denunciar els ‘crims d’honor’ (Sense autor/a) 

Obre la mesquita amb la qual Erdogan busca la posteritat (per Jordi Joan Baños) 

El Govern xinès manté una política de recel sobre les religions (per Ismael Arana) 

Primera condemna de l’ONU a l’Aràbia Saudita per Khashoggi i les feministes (Sense autor/a) 

Dimiteix el cardenal de Lió que va encobrir un capellà pederasta (per Eusebio Val) 

Perles com bales (per Francesc Peirón) 

ECONOMIA 
Elles trenquen el sostre digital (Elisenda Vallejo) 

“Falten inversores, això inclina la balança” – Mar Alarcón (per Aintzane Gastesi) 

“La revolució digital pot ser feminista” – Francesca Bria (per Blanca Gispert) 

“Cal animar les indecises” – Elisenda Bou (per Blanca Gispert) 



55 

“Hem d’ajudar-nos, com fan ells” – Victòria Gago (per Blanca Gispert) 

“Sóc l’única dona aquí i és un problema” – Inés Arroyo (per Aintzane Gastesi) 

La maternitat penalitza també les directives (per Alicia Rodríguez De Paz) 

Hernández de Cos, nomenat president del comitè de Basilea (per Conchi Lafraya) 

Els Vint-i-vuit veten la llista de blanqueig per falta de rigor (per Jaume Masdeu) 

Draghi ajorna una pujada de tipus davant la desacceleració econòmica (per Lalo Agustina) 

Treball intenta un pacte Foment-Pimec per evitar els tribunals (per Dolors Álvarez) 

Grifols s’alia amb el líder asiàtic dels hemoderivats (per Rosa Salvador) 

Dia redueix un 18% la xifra d’acomiadaments per l’ERO (per Pilar Blázquez) 

L’associació augmenta les vendes un 3% al febrer (Sense autor/a) 

Hermi i Vall Companys compren dos centres (Sense autor/a) 

Sant Just Desvern acull les noves oficines del grup (Sense autor/a) 

Asabys llança el primer fons, de 70 milions, liderat pel Sabadell (Rosa Salvador) 

Antonio Parente y Ysios Capital, guardonats per la patronal biomèdica (Sense autor/a) 

ESPORTS 
“Els nens anaven amb taxi; jo, amb tren” – Melanie Serrano, per Anton López Tovar) 

Per què no manen més dones? (per Juan Bautista Martínez) 

Trauma incurable (per Eusebio Val) 

El dilema entre Zidane i Mourinho (per Carlos Novo) 

Ben tornat a casa, Leo! (per Carles Ruipérez) 

“Els futbolistes no parlen més perquè en surten escaldats” – Esteban Granero, (per Roberto 

Rodríguez) 

 Els pilots volen córrer abans (per Toni López Jordà) 

Victòria del Vila-Real a Rússia (Sense autor/a) 

Korir i Maritim, estrelles a la Marató de Barcelona (Sense autor/a) 

Multa de 20.000 euros a Simeone (Sense autor/a) 

Piqué desqualifica Enric Millo (Sense autor/a) 
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8.3 Buidatge dels titulars del diari El Mundo  

 

8.3.1 Diari El Mundo 15 de febrer de 2019 

 

 

POLÍTICA 

Forn desmonta a Junqueras (per Manuel Marraco i Marisa Recuero) 

Junqueras retuerce la realidad para negar la violencia y culpar al Estado (per German González) 

Oferta con trampa y avisos a las acusaciones (per Manuel Marraco i Marisa Recuero) 

Convivencia o ruptura (per Santiago Gonzalez) 

Ofensiva de Puigdemont en la UE (per Pablo R. Suanzes) 

Las cuentas de Torra y Colau, condenadas (per Victor Mondelo) 

Los empresarios alertan del perjuicio de la falta de recursos (per María Teresa Coca) 

Limpieza en El Prat, mossos y metro, las sombras del Mobile (per Hector Marín i Javier Oms) 

El comité del metro de Barcelona denuncia una muerte por amianto (per Jordi Ribalaygue) 

Dos investigados por el suceso mortal de tren en Vacarisses (per Jordi Ribalaygue) 

Detienen a los padres de un bebé ingresado en Tarragona con hemorragia cerebral (per Roberto 

Villarreal) 

Madrid y Rabat se unen contra la inmigración ilegal (per Luis Ángel Sanz) 

El PSOE orilla a dos diputados críticos con Pedro Sánchez (per Marisol Hernández) 

Pendientes de la decisión final del presidente (per Marisol Hernández) 

Casado reta a Cs a firmar que no pactará con PSOE (per Juanma Lamet) 

Zaplana: “¡No me jodas! ¿Lo arregla o le aprieto?” (per Gema Peñalosa i Xavier Borras) 

El “grupo hostil” a González denuncia el espionaje del BBVA (per Esteban Urreiztieta) 

El director del CNI: “No estamos a salvo de las ‘fake news’” (per Pablo Herraz) 

INTERNACIONAL 
Las 10 derrotas de Theresa May (per Carlos Fresneda) 

Alarma en Reino Unido ante el riesgo de “una generación suicida” (per Carlos Fresneda) 

Amenazas a los embajadores de Juan Guaidó (per Daniel Lozano) 

Vía libre a Al Sisi para aferrarse al poder hasta 2034 (per Francisco Carrión) 

Estado de emergencia para levantar el muro (per Pablo Pardo) 

ECONOMIA 
Factura de medio billón en pensiones (per César Urrutia) 

Legado de 13.200 millones de ajuste al nuevo Gobierno (per Carlos Segovia) 

Alemania esquiva la recesión por los pelos (per Carmen Valero) 
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El adiós al avión más grande del mundo amenaza 3.500 empleos (per Marcos Iriarte) 

Expediente a 25 consultoras por repartirse concursos (per Carlos Segovia) 

Caixabank usará en sus cajeros reconocimiento facial (Sense autor/a) 

ESPORTS 
“No tengo ego. Soy feliz defendiendo” – Jeff Taylor (per Lucas Sáez-Bravo) 

El Barça escapa de un lío (per Lucas Sáez-Bravo) 

La ley que nadie quería (per Orfeo Suárez) 

Madrid ya tiene su Mundial (per Javier Martínez) 

Azúcar y sal (per Julián García) 

El pleno español, encarrilado (per Sergio R. Viñas) 

 

 

8.3.2 Diari El Mundo 22 de febrer de 2019 

 

 

POLÍTICA 

Sánchez dice que la agitación en la calle se produjo “con normalidad” (per Manuel Marraco i Marisa 

Recuero) 

“La tensión era tan fuerte que el pacto se rompió” – Santi Vila (per Manuel Marraco i Marisa 

Recuero) 

Malestar en el Govern por la inacción de Torra (per Javier Oms) 

Huelga con detenciones y cortes pero sin afectación real (per Javier Oms) 

El candidato del PP reclama una Barcelona sin sanciones lingüísticas (per Maria Teresa Coca) 

Los afines a Casado piden sitio (per Juanma Lamet) 

Cs despeja la lista de Barcelona a la espera de Inés Arrimadas (per Luis Ángel Sanz) 

Lorena Roldán, una nueva líder en Cataluña (per Víctor Mondelo) 

Sánchez no informó a Felipe VI de que revelaría sus conversaciones (per Marisol Hernández) 

El PP acusa al presidente de usar al Rey para defender sus políticas (per Juanma Lamet y R. Benito) 

El juez busca las cintas robadas a Bárcenas (per Esteban Urreiztieta) 

Valls insiste contra Vox: “Es un monstruo” (per Luis Ángel Sanz) 

Pedro Nieva fue denunciado por agresión antes del crimen de Llanes (per Ana María Ortiz) 

INTERNACIONAL 
La guerra de los conciertos (per Salud Hernández-Mora) 

Maduro cierra la frontera con Brasil (per Daniel Lozano) 

Medicamentos rusos de última hora (per Daniel Lozano) 
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Acción contra la “plaga” del abuso (per Soraya Melguizo) 

Las últimas horas del califato del IS (per Lluís Miquel Hurtado) 

Una alianza para derrotar a Netanyahu (per Sal Emergui) 

ECONOMIA 
Límite al alquiler o no hay decreto (per Marisol Hernández, César Urrutia, Daniel Viaña) 

“Habrá una contracción del mundo laboral” – Antonio Garamendi  (per César Urrutia) 

Tres meses para adaptarse a la nueva ley hipotecaria (per María Hernández) 

La Telefónica de Pallete reduce un 22% su deuda (per Eduardo Fernández) 

ESPORTS 
Imprescindibles… y en el alambre (per Carlos Guisasola) 

El Betis se atasca (per Sergio R. Viñas) 

Simplificar y ganar (per Sergio R. Viñas) 

Ferrari marca la pauta (per Miguel A. Herguedas) 

Enric Mas brilla en la vuelta al Algarve (Sense autor/a) 

Lopetegui: “No tengo rencor al Madrid”  (Sense autor/a) 

El Barça se impone al Baskonia (Sense autor/a) 

El breakdance puede ser olímpico (Sense autor/a) 

El cisma de la zapatilla (per Lucas Sáez-Bravo) 

 

 

8.3.3 Diari El Mundo 1 de març de 2019 

 

POLÍTICA 

Urkullu declara que Puigdemont le envió a negociar con Rajoy (per Manuel Marraco i Marisa 

Recuero) 

Y para qué tanta poli, oiga (Arcadi Espada) 

Rivera utiliza la declaracions de Urkullu para atacar a Casado (per Juanma Lamet) 

El intercessor de Puigdemont (per Josean Izarra) 

“Los mossos no cumplieron lo comprometido” – Juan Ignacio Zoido (per Manuel Marraco i Marisa 

Recuero) 

Ada Colau: “Deberíamos estar aquí millones” (Sense autor/a) 

El Gobierno accede a más plazas para Mossos (per Marisa Recuero) 

Corbacho será el ‘número 3’ en la plataforma de Valls por Barcelona (per German Gonzalez) 

La vuelta de un histórico alcalde (per Héctor Marín) 

ERC se fía a Sabater para intentar frenar a Albiol en Badalona (per Jordi Ribalaygue) 

Casado promete español vehicular por ley en escuelas y administración (per Hector Marin) 
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El Parlament valida el decreto de los VTC (Sense autor/a) 

Muere Xabier Arzalluz, el líder del PNV en la democràcia española (per Josean Izarra) 

El agur de Xabier Arzalluz (per Santiago Gonzalez) 

La culpable relación con ETA del líder ‘jeltzale’ (per Ángeles Escrivá) 

El Día de Andalucía evidencia el ocaso del Partido Socialista y Susana Díaz (per Chema Rodríguez) 

El CIS de Tezanos dice que uno de cada tres votos es ya para Sánchez (per Marisa Cruz) 

PP y PSOE pactan el fin de sus comisiones de financiación ilegal (per Juanma Lamet) 

Kelii, el cuarto implicado en el caso de Ardines (per Ana María Ortiz i Luis F. Durán) 

INTERNACIONAL 
De la eufòria al fracaso en Hanoi (per Javier Espinosa) 

Humo en Singapur, nada en Vietnam (per Felipe Sahagún) 

Los guardianes de la memòria (per Javier Espinosa) 

Netanyahu, imputado por soborno y fraude (per Sal Emergui) 

“No hay confianza para negociar la paz ahora” – Chemi Peres (per Rosa Meneses)  

Guaidó teme regresar a Venezuela (per Juan Royo Gual) 

Pronta liberación o colapso total (per Carlos Leáñez) 

ECONOMIA 
El precio del alquilar no tendrá tope (per Daniel Viaña) 

El país más sano del mundo (per Vicente Lozano) 

308 diputados aprueban que la politización no afectó a las cajas (per Carlos Segovia) 

(OHL) Dispara sus pérdidas a 1.529 millones (per Maria Hernandez) 

(REPSOL) El mayor beneficio en ocho años a pesar de Venezuela (per Victor Martinez) 

(FERROVIAL) Números rojos por las provisiones del Brexit (Sense autor/a) 

(ACCIONA) Gana un 49% más y se reduce su deuda (Sense autor/a) 

(SACYR) Un 15% más por Repsol y su negocio exterior (Sense autor/a) 

(SANTANDER) Ana Botín ganó 11 millones en 2018 (Sense autor/a) 

IAG tiene listo un plan ante el Brexit... “en el momento oportuno” (Sense autor/a) 

MásMóvil y Euskaltel: beneficios pero por separado (per Eduardo Fernández) 

ESPORTS 
Una final que sabe a gloria (per Inma Lidón) 

Desafío para los novatos (per Inma Lidón) 

La Copa de la expiación (per Orfeo Suárez) 

Socio para siempre (per Amadeu Garcia) 

El martirio de Sergio (per Julián García) 

Una generación por bautizar (per Javier Sanchez) 

“Me decían que era adoptada” – Jael Bestué. (per Javier Sanchez) 
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8.3.4 Diari El Mundo 8 de març de 2019 

 

 

POLÍTICA 

“Es una revolución sin la derecha” – Carmen Calvo (per Marisol Hernández) 

Los ‘populares’ se desmarcan y Cs busca hueco (per Marisa Cruz) 

Frente a una extrema derecha patriarcal (per Rafael J. Álvarez) 

Calvo alega ahora problemas para adaptar la Seguridad Social (per Daniel Viaña) 

Ferraz vuelve a tropezar con el PSOE andaluz (per Teresa López Pavón) 

La dirección ajustará las candidaturas (per Marisol Hernández) 

Cs quiere a Bauzá y a Rodríguez en su lista europea (per Luis Ángel Sanz) 

Se eleva a 41,7 millones el fraude de UGT-A con ayudas de la Junta (per Silvia Moreno) 

Los Mossos adviertieron del riesgo de una “escalada de violencia” (per Manuel Marraco i Marisa 

Recuero) 

Junqueras será candidato para las generales (per Germán González) 

Investigan el acoso a la letrada atrapada el 20-S (per Germán González) 

El Parlament “investiga actividades delictivas” de la Familia Real (per Germán González) 

El ‘procés’ desincentiva al visitante de negocios (per Jordi Ribalaygue) 

El turismo de calidad daría 5.000 millones (per Hector Marín) 

La Diputación de Barcelona fuera de la AMI (per Germán González) 

El uso del vehículo privado cederá paso al transporte público (Sense autor/a) 

Cabify cierra 50.000 contratos en un solo día (Sense autor/a) 

INTERNACIONAL 
Oxígeno para el exilio venezolano (per Nuria López) 

Aulas vacías por el cierre de la frontera (per Daniel Lozano) 

Dimite el cardenal Barbarin (per Beatriz Juez) 

Buteflika avisa del riesgo del ‘caos’ ante la ola de protestas (per Rosa Meneses) 

“Hemos escapado del infierno” – Esclavas yazidíes, (per Lluís Miquel Hurtado) 

Apuñalado en Londres un joven español (per David Martinez) 

El Congreso estrecha el cerco a Trump (per Pablo Pardo) 

ECONOMIA 
Promesa con ‘escollos’ legales (per Carlos Segovia) 

1.843 euros menos en cada pensión para cubrir el déficit (per Daniel Viaña) 

El BCE saca su artillería frente a la ralentización (per María Hernández) 

Cos, al comité de Basilea (per Carlos Segovia) 
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Huawei demanda a EEUU por su veto (per Eduardo Fernández) 

El beneficio de Grupo Mutua Madrileña crece un 6% (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Amenazado [Sergio Ramos] por la revolución (per Jaime Rodríguez) 

Un Sevilla sin consuelo (per Antonio Agredano) 

El Valencia tiene faena en Rusia (per Antonio Agredano) 

El segundo de Rubiales ‘abusó del patrimonio de la RFEF’ (Sense autor/a) 

 

 

8.4 Buidatge dels titulars del diari El País 

 

8.4.1 Diari El País 15 de febrer de 2019 

 

 

POLÍTICA 

Sánchez llamará a la movilización total del PSOE para las elecciones (per Anabel Díez i José Marcos) 

El decreto, arma del Gobierno frente al bloqueo de PP y Cs (per Anabel Díez i José Marcos) 

El veto del independentismo a los Presupuestos acentúa la debilidad de Torra (per Camilo S. Baquero, 

Àngels Piñol i Dani Cordero) 

Consuelo Ordóñez estalla contra Casado: “No use a las víctimas para hacer campaña” (per Natalia 

Junquera) 

Patrimonio diseña un plan para ejecutar en horas la exhumación de Franco (per Javier Casqueiro) 

España sufrió durante el año pasado 102 ciberataques críticos (per Lucía Abellán) 

El monólogo del “hombre bueno” (per Pablo Ordaz) 

Junqueras rechaza contestar al fiscal por estar en “juicio político” (per Reyes Rincón) 

Divina Comedia (per Manuel Jabois) 

Forn niega que instruyese a los Mossos sobre el 1-O (per Fernando J. Pérez i J.G.B) 

El Rey elogia en Marruecos la ayuda de los inmigrantes al desarrollo español (per Miguel Gonzalez 

i Francisco Peregil) 

Interior refuerza con 22 policías más la unidad que investiga el ‘caso Villarejo’ (per Óscar López-

Fonseca) 

Paralizada la expulsión de una boliviana con 17 años de residencia (per Cristina Vázquez) 

El veto al presupuesto compromete las mejoras en el transporte público (per Clara Blanchar) 

El comité del Metro alerta de un muerto por amianto (per Josep Catà) 

El martirio de la R4 perdura tras el choque de trenes (per Marc Rovira) 



62 

Quince confluencias de izquierda crean un espacio político (per Àngels Piñol) 

Revuelta laboral por el plan de Colau de vaciar el zoo (per Alfonso L. Congostrina) 

INTERNACIONAL 
EE. UU. y Rusia reviven la Guerra Fría en Oriente Próximo con dos cumbres (per Juan Carlos Sanz 

i María R. Sahuquillo) 

Pence acusa a Europa de intentar minar la presión de Estados Unidos contra Irán (per Ángeles 

Espinosa) 

Al Sisi impulsa una reforma legal que le permite perpetuarse en el poder en Egipto (per Ricard 

Gonzalez) 

El Parlamento propina otra derrota política a May por su estrategia del Brexit (per Rafa de Miguel) 

Trump planea declarar la emergencia para financiar el muro (per Amanda Mars) 

Un exresponsable del FBI asegura que se debatió la opción de destituir al presidente (per Pablo 

Guimón) 

La Fiscalía venezolana perseguirá a los cargos nombrados por Guaidó (per Francesco Manetto) 

Viajar a las antípodas cruzando solo una frontera (per Maolis Castro) 

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó 3,5% millones de euros en Andorra (per Joaquín Gil 

i José María Irujo) 

ECONOMIA 
Alemania evita la recesión por la mínima, pero su economía se estanca (per Ana Carbajosa) 

El débil crecimiento de la eurozona confirma la desaceleración (per Lluís Pellicer) 

La Autoridad Fiscal alerta de que ligar las pensiones al IPC disparará la deuda pública (per Antonio 

Maqueda) 

Airbus dejará de fabricar en 2021 el avión gigante A380 (Sense autor/a) 

El Europarlamento aprueba controlar la inversión extranjera en sectores clave (per Lluís Pellicer) 

Amazon renuncia a su sede en Nueva York por la oposición final (per Pablo X. De Sandoval) 

La mayor web de venta de entradas abre e Madrid un centro tecnológico (per Javier Sánchez) 

La CNMC expedienta a 25 consultoras por repartirse licitaciones (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Vinicius descubre la ‘dimnsión Benzema’ (per Diego Torres) 

El ‘manager’ Simeone, hasta 2022 (per Ladislao J. Monino) 

El Sevilla golpea primero (per Rafael Pineda) 

“Quizá el fútbol no es tan importante” – Ernesto Valverde (per J. Quixano) 

El Barça rinde al Valencia con pulso y pegada (per Faustino Sáez) 

El Tenerife vuela a las semifinales (per Alejandro Prado) 

“Lo de Ricky y Rudy se acabó, pero volvemos a ilusionar” – Carles Duran (per Robert Álvarez) 

La mutación de Darío Brizuela (per Faustino Sáez) 
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8.4.2 Diari El País 22 de febrer de 2019 

 

 

POLÍTICA 

Jordi Sánchez, pirómano o bombero (per Pablo Ordaz) 

El exlíder de la ANC siembra dudas sobre la acusación de violencia por los actos del 20-S (per Reyes 

Rincón) 

La república de qué dirán (per Manuel Jabois) 

Defender a un amigo (per Jesús García) 

Rivera ultima el salto de Arrimadas a Madrid y causa una sacudida en Ciudadanos (per Elsa García 

de Blas) 

La líder de Ciudadanos de Cataluña se presentará en Waterloo (per Camilo S. Baquero) 

Las confluencias de Podemos se rompen en Galicia y Valencia (per Ana Marcos) 

Sánchez donará los beneficios de su libro a los sintecho (per Carlos E. Cué) 

El juez cerca de la ‘policía patriótica’ por el espionaje a Bárcenas (per Óscar López-Fonseca) 

Las ONG critican la devolución de pateras a Marruecos (per María Martín) 

Absueltos los acusados por el espionaje en el PP de Madrid (pel J.J Gálvez) 

11 tiros por la espalda y una paliza “inhumana” (pel J.J Gálvez) 

La huelga independentista pincha pese a las llamadas del Govern (Sense autor/a) 

La Sagrada Familia avanza a los guías turísticos el derribo de edificios vecinos (per Blanca Cia) 

‘Maltratados’ por el templo y el Ayuntamiento (per Blanca Cia) 

Norwegian salva la base de Barcelona de sus planes de recorte (per Marc Rovira) 

La mortalidad crece un 41% en las épocas de epidemia de gripe (per Jessica Mouzo) 

INTERNACIONAL 
Guaidó reta a Maduro y viaja a Cúcuta para recibir las ayudas (per Francesco Manetto) 

Un exjefe del contraespionaje de Chávez llama a la rebelión (per Francesco Manetto) 

La movilización militar provoca inquietud (per Maolis Castro) 

Una frontera con cientos de caminos sin control (S. Torrado) 

El Gobierno español recibe hoy al representante de Guaidó (per Lucía Abellán) 

Una gran coalición de centro desafía a Netanyahu (per Juan Carlos Sanz) 

El nacionalismo judío más extremo retorna a las urnas en Israel (per Juan Carlos Sanz) 

Un movimiento que une extremos (per Marc Bassets) 

Las mujeres del ISIS que quieren regresar (per Pablo Guimón i P. Tubella) 

ECONOMIA 
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El Congreso saca adelante la ley que pone coto a los abusos en las hipotecas (per Antonio Maqueda 

i Gabriele Ferluga) 

Cataluña y Madrid lideran la escalada de la vivienda en 2018 (per J.L Aranda) 

La UE designa a Almunia para ‘auditar’ el rescate de Grecia (per Lluís Pellicer) 

Las exportaciones de bienes españoles caen en volumen por primera vez desde 2009 (per Antonio 

Maqueda) 

Telefónica ganó un 6,4% más y redujo la deuda en 2.445 millones (per Ramon Muñoz) 

España se consolida como la filial más rentable de Orange (per Ramon Muñoz) 

ING elevó un 90% su beneficio neto hasta los 163 millones (per Iñigo de Barrón) 

Ryanair y Air Europa suspenden su alianza (Sense autor/a) 

Grandes inversores accionistas del BBVA expresan su malestar al banco por el ‘caso Villarejo’ (per 

Iñigo de Barron y Miguel Ángel Noceda) 

El magnate ruso Fridman fuerza a los accionistas de Dia a elegir entre su plan y el del consejo (per 

Javier Salvatierra) 

El juez procesa a Rato por las comisiones de la publicidad de Bankia (per Elena G. Sevillano) 

ESPORTS 
El partido que soñó Simeone (per Ladislao J. Moñino) 

Estreno con chapuza del VAR en la Champions (per Juan L. Cudeiro) 

El Alavés paga la rebelión del fútbol de los lunes (per David Álvarez) 

El Betis cae ante el Rennes y rompe el pleno español (per Rafael Pineda) 

Laso y los “errores no humanos” (per Faustino Sáez) 

El gran reventón de Nike (per Robert Álvarez) 

El Barça tumba al Baskonia con la inercia de la Copa (per Robert Álvarez) 

 

 

8.4.3 Diari El País 1 de març de 2019 

 

 

POLÍTICA 

Dos millones de españoles, atrapados en el doble calvario del voto rogado (per Miguel Gonzalez i 

Federico Rivas) 

Cada país, una forma de votar (per Rafa de Miguel, Lorena Pacho, Ana Carbajosa) 

Cs suma a Corbacho a la lista de Valls y negocia con Bauzá (per E.G de Blas i G. Casanova) 

El Congreso se despide con signos de fuerte renovación (per Anabel Díez i Javier Casqueiro) 

Calvo será la número dos de Sánchez por Madrid en las listas del PSOE para el 28-A (per José 

Marcos) 
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Mateo dimitirá al frente de RTVE cuando haya Gobierno (Sense autor/a) 

El PSOE sube a costa de Cs y Podemos mientras Casado se recupera, según el CIS (per Natalia 

Junquera) 

El PP propone medidas contra la financiación irregular de los partidos (per Miquel Alberola) 

Urkullu detalla sus intentos de mediación y dice que se frustraron por Puigdemont (per Reyes Rincón) 

Zoido endosa a sus subordinados la decisión sobre el operativo policial del 1-O (per Reyes Rincón) 

Zoido no sabe nada (per Pablo Ordaz) 

Las mil caras de Xabier Arzalluz (per Luis R. Aizpeolea) 

España prevé dar la residencia a 400.000 británicos si hay Brexit duro (per Lucía Abellán) 

Un grupo de 10 hombres asaltó con armas de fogueo la Embajada de Corea del Norte en Madrid (per 

Patricia Ortega) 

Los narcopisos en Ciutat Vella mutan por la presión policial (per Rebeca Carranco) 

Barcelona entra en alerta por alta contaminación (per Rebeca Carranco) 

Motín en el cámping La Unión de Salou (per Marc Rovira) 

Una empresa de VTC de Cabify despide a 392 personas (Sense autor/a) 

La CUP rectifica y debatirá si concurre a las elecciones generales (per Àngels Piñol) 

INTERNACIONAL 
“Durante demasiado tiempo Europa pensó en términos de mercado único” – Olaf Scholz (per Ana 

Carbajosa) 

El fiscal general impulsa la acusación contra Netanyahu (per Juan Carlos Sanz) 

La ONU ve indicios de crímenes de guerra de Israel en Gaza (per Juan Carlos Sanz) 

El fracaso de Hanói abre una nueva etapa de incertidumbre en la crisis coreana (per Macarena Vidal) 

Cohen pone a prueba a los demócratas (per Pablo Guimón) 

Pakistán hace “un gesto de paz” hacia India al liberar a su piloto (per Angel Martínez) 

Macky Sall, reelegido presidente de Senegal (per José Naranjo) 

Bolsonaro da a Guaidó apoyo político en una recepción informal en Brasilia (per N.G Cortázar y A. 

Benites) 

Las sombras de Malta sobre el asesinato de una periodista (per Silvia Blanco) 

ECONOMIA 
Aena instalará paneles solares para ahorrar el 70% de la factura eléctrica (per Miguel Ángel Noceda) 

España edifica 100.000 casas en un año por primera vez desde 2009 (per J.L Aranda) 

Unidos Podemos y Ciudadanos llevan a la Fiscalía el informe del Congreso sobre la crisis (per Iñigo 

de Barrón y Antonio Maqueda) 

Ana Botín gana 11 millones en 2018, un 4% más (per Iñigo de Barrón) 

La economía de Estados Unidos creció un 2,9% en 2018 (per Sandro Pozzi) 
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Repsol gana un 10% más pese a dotar 1.159 millones por la incertidumbre en Venezuela (Sense 

autor/a) 

La matriz de Iberia registra los mayores beneficios de su historia pese al Brexit (Sense autor/a) 

Sacyr gana 150 millones y vende su parte de Itínere (Sense autor/a) 

Cuando te piden ser guapa como reclamo (Josep Catà) 

Ferrovial pierde 448 millones por provisiones en Reino Unido (Sense autor/a) 

Los efectos contables estancan los beneficio del Ibex 35 (per David Fernández) 

OHL encadena tres años en rojo tras perder 1.529 millones en 2018 (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Final para el centenario (per Salva Folgado) 

“Es un momento mágico y muy deseado por mí” – Marcelino García (per Rafael Pineda) 

Alerta roja en el Bernabéu (per Diego Torres) 

La UEFA castiga la triquiñuela de Ramos (per Pablo Pérez) 

Cambio de árbitro para el clásico por una lesión (Sense autor/a) 

El Barcelona renueva a Jordi Alba hasta 2024 (per Nadia Tronchoni) 

Las pepitas de oro del atletismo español (per Carlos Arribas) 

“He sido un descarado cuando había que serlo” – Juan Carlos Navarro (per Robert Álvarez) 

 

 

 

8.4.4 Diari El País 8 de març de 2019 

 

 

POLÍTICA 

Sánchez aprueba otro decreto social y renuncia a corregir la reforma laboral (per Manuel V. Gómez 

y Carlos E. Cué) 

La estrategia de Rivera tensa al sector más centrista de Ciudadanos (per Elsa García De Blas) 

Duelo en Castilla y León (per Inés Santaeulalia) 

El PP y Vox evitan el 8-M y atacan a las feministas (per Natalia Junquera) 

Junqueras encabezará la lista de ERC tanto a las generales como a las europeas (per Josep Catà) 

El Parlament da luz verde a una comisión sobre la Monarquía (per Àngels Piñol) 

Defensa se opuso al fichaje de su ex secretario de Estado (per Miguel Gonzalez) 

El jefe de inteligencia crucifica a sus mandos (per Pablo Ordaz) 

Interior se fio de los Mossos para impedir la consulta ilegal, aunque sospechaba de ellos (per Reyes 

Rincón) 
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Un alto mando alertó de una “escalada de violencia” el 1-O (per J. García y F.J Pérez) 

Los tres portazos de los Franco (per Javier Casqueiro) 

“Estoy atrapada en España” – Jessica Nieto (per María Martín) 

El regreso de Cabify descoloca a la Generalitat (per Grego Casanova i Josep Catà) 

Servicios mínimos en la granja por el 8-M (per Marta Rodríguez) 

INTERNACIONAL 
Eurocámara y Gobiernos pugnan por elegir al sucesor de Juncker (per Bernardo de Miguel) 

La UE ve con recelos la entrada de Italia en la Ruta de la Seda china (per Lluís Pellicer i Lorena 

Pacho) 

Brexit: 22 días de bloqueo con las cartas marcadas (per Rafa de Miguel) 

La congresista musulmana que agita Washington (per Yolanda Monge) 

El exjefe de campaña de Trump, condenado a 47 meses de cárcel (per Pablo Guimón) 

Argelia se prepara para la tercera gran protesta contra Buteflika (per Francisco Peregil) 

Huawei demanda a EE. UU. por el veto a sus productos (per Macarena Vidal) 

Israel excluye de los comicios a un partido árabe mientras avala a un candidato racista (per Juan 

Carlos Sanz) 

ECONOMIA 
Draghi reacciona al parón económico con liquidez y aleja la subida de tipos (per Luis Doncel) 

La perspectiva de tipos bajos golpea a la banca española en la Bolsa (per Luis Doncel) 

El gobernador del Banco de España, nombrado coordinador de la supervisión mundial (per Iñigo de 

Barrón) 

Bruselas abre un expediente a España por discriminar a los caseros extranjeros (per Lluis Pellicer) 

El presidente de Mutua: “La banca está barata: no es tan gran negocio” (per Iñigo de Barrón) 

Las autopistas rescatadas por el Estado disparan su tráfico un 13% tras bajar precios (per Ramón 

Muñoz) 

Dia reduce el número de trabajadores afectados por el ERE (Sense autor/a) 

Polonia bloquea la oferta de AmRest por Telepizza (Sense autor/a) 

El beneficio de Atlantia cae por el siniestro de Génova (Sense autor/a) 

ESPORTS 
Revuelta contra Florentino (per Diego Torres) 

París no es capital del fútbol (per Marc Bassets) 

Más millones que estructura (Lper adislao J. Moñino) 

El Villarreal se da una alegría ante el Zenit (per R. Pineda i J. Pérez) 

Mediapro se hace con la liga femenina (per Daniel Gómez) 

Llull redime al madridismo (per Faustino Sáez) 

Los siete invitados a la fiesta de Márquez (per Nadia Tronchoni) 
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Nadal, Federer y Djokovic se retan en Indian Wells (Sense autor/a) 

La UEFA impone a Simeone una multa de 20.000 euros (Sense autor/a) 

Messi regresa a la selección argentina tras ocho meses (Sense autor/a) 

La UEFA investiga al City por el ‘fair play’ financiero (Sense autor/a) 

 

 

8.5 Titulars amb presència femenina del diari ARA 

 

Diari ARA Periodista 

Política  

Lozano es disculpa després de comparar l’1-O amb una violació Sense autor/a 

“Veure la imatge del Govern allà és impactant, i del teu pare més” – Elisabet 

Forn 

Sense autor/a 

“A la Fiscalia no l’has de convèncer, l’has de desmuntar” – Montserrat Tura Antoni Bassas 

“He vist el Jordi molt ell, jo hauria estat molt angoixada” – Susanna Barreda Ot Serra 

Arrimadas anirà a Waterloo a dir-li “fugit” a Puigdemont  Sense autor/a 

Bassa nega que el referèndum fos un “acte concloent” Sense autor/a 

Colau certifica que el 20-S i l’1-O només es van danyar 80 tanques Ot Serra, Mariona Ferrer i 

Fornells i Maiol Roger 

Del Toro denuncia la difusió de fotos seves a les xarxes  Pau Esparch 

Esports  

Patri Guijarro serà operada d’un ganglió al peu Sense autor/a 

La campiona que decep quan puja al podi tercera Toni Padilla 

L’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu regalen una semi catalana  Àlex Gonzalbo 

L’Spar Citylift Girona fa la feina contra el Lió Sense autor/a 

Internacional  

Obliguen a donar a llum a una nena d’11 anys violada a l’Argentina Mònica Bernabé 

Economia  

El congrés deixa fora una dona que duia la seva filla lactant  Natàlia Vila 

 

 

 

 

 

 



69 

8.6 Titulars amb presència femenina del diari La Vanguardia 

 

Diari La Vanguardia Periodista 

Política  

La cap d’Espanya Global fica la pota comparant l’1-O amb una violació Sense autor/a 

“Si és per l’1-O, milions de persones hauríem de ser en aquest judici” – Ada 

Colau 

Carlota Guindal 

Expedient belga a Arrimadas Jaume Masdeu 

Esports  

Valentín es penja un or de Londres Sense autor/a 

“Els nens anaven amb taxi; jo, amb tren” – Melanie Serrano Anton López Tovar 

Per què no manen més dones? Juan Bautista Martínez 

Internacional  

Clatellada a May per Sant Valentí Rafael Ramos 

La Shamina vol tornar a casa Sense autor/a 

Dones al firmament Beatriz Navarro 

Una senadora i expilot de combat revela que va ser violada a l’exèrcit Beatriz Navarro 

“És necessari compartir el poder” – Tayeben Siavashi Catalina Gómez 

Primera condemna de l’ONU a l’Aràbia Saudita per Khashoggi i les 

feministes 

Sense autor/a 

Economia  

Verónica Fisas, presidenta de la patronal Stanpa Sense autor/a 

Elles trenquen el sostre digital Elisenda Vallejo 

“Falten inversores, això inclina la balança” – Mar Alarcón Aintzane Gastesi 

“La revolució digital pot ser feminista” – Francesca Bria Blanca Gispert 

“Cal animar les indecises” – Elisenda Bou Blanca Gispert 

“Sóc l’única dona aquí i és un problema” – Inés Arroyo Aintzane Gastesi 

La maternitat penalitza també les directives Alicia Rodríguez De Paz 

“Hem d’ajudar-nos, com fan ells” – Victoria Gago Blanca Gispert 
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8.7 Titulars amb presència femenina del diari El Mundo 

 

Diari El Mundo Periodista 

Política  

Las cuentas de Torra y Colau, condenadas Víctor Mondelo 

El Día de Andalucía evidencia el ocaso del Partido Socialista y Susana Díaz Chema Rodríguez 

Cs despeja la lista de Barcelona a la espera de Inés Arrimadas Luis Ángel Sanz 

Lorena Roldán, una nueva líder en Cataluña Víctor Mondelo 

“Deberíamos estar aquí millones” – Ada Colau Sense autor/a 

ERC se fía a Sabater para intentar frenar a Albiol en Badalona Jordi Ribalaygue 

“Es una revolución sin la derecha” – Carmen Calvo Marisol Hernández 

“Frente a una extrema derecha patriarcal” – Comisión Feminista 8M Rafael J. Álvarez 

Calvo alega ahora problemas para adaptar la Seguridad Social Daniel Viaña 

Investigan el acoso a la letrada atrapada el 20-S Germán González 

Esports  

“Me decían que era adoptada” – Jael Bestué Javier Sánchez 

Internacional  

Las 10 derrotas de Theresa May Carlos Fresneda 

“Hemos escapado del infierno” – Esclavas yazidíes Lluís Miquel Hurtado 

Economia  

Ana Botín ganó 11 millones en 2018 Sense autor/a 

 

 

8.8 Titulars amb presència femenina del diari El País 

 

Diari El País Periodista 

Política  

Consuelo Ordóñez estalla contra Casado: “No use a las víctimas para hacer 

campaña” 

Natàlia Junquera 

Paralizada la expulsión de una boliviana con 17 años de residencia Cristina Vázquez 

Revuelta laboral por el plan de Colau de vaciar el zoo Alfonso L. Congostrina 

Rivera ultima el salto de Arrimadas a Madrid y causa una sacudida en 

Ciudadanos 

Elsa García de Blas 

La líder de Ciudadanos de Cataluña se presentará en Waterloo Camilo S. Baquero 
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Calvo será la número dos de Sánchez por Madrid en las listas del PSOE 

para el 28-A 

José Marcos 

Mateo dimitirá al frente de RTVE cuando haya Gobierno Sense autor/a 

“Estoy atrapada en España” – Jessica Nieto María Martín 

Esports  

Internacional  

El Parlamento propina otra derrota política a May por su estrategia del 

Brexit 

Rafa de Miguel 

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó 3,5% millones de euros en 

Andorra 

Joaquín Gil i José María 

Irujo 

Las mujeres del ISIS que quieren regresar Pablo Guimón i Patricia 

Tubella 

Las sombras de Malta sobre el asesinato de una periodista Sílvia Blanco 

La congresista musulmana que agita Washington Yolanda Monge 

Economia  

Ana Botín gana 11 millones en 2018, un 4% más Iñigo de Barrón 

 


