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SIS MESOS DE RECOMPTES
El passat mes de juliol de 2016 el col·lectiu #OnSónLesDones vam iniciar el recompte diari de les dones pre�
sents als espais d’opinió d’un total de disset mitjans de comunicació catalans. Al novembre hi vam incorporar 
dos mitjans més. L’objectiu d’aquest recompte és documentar amb dades objectives la infrarepresentació de 
l’opinió de les dones en aquests mitjans. 

Al blog d’#OnSónLesDones (onsonlesdones.blogspot.com) publiquem cada dia els resultats del recompte se�
guint els criteris establerts per tractar les dades. Aquests criteris es poden consultar aquí. Els resultats els difo�
nem a les xarxes socials i són la base dels informes mensuals #OnSónLesDones, publicats al blog i enviats als 
mitjans de comunicació i a les persones i entitats adherides al nostre Manifest de juliol de 2016 (enllaç). 

Aquest informe recull els resultats del recompte #OnSónLesDones entre juliol i desembre de 2016. Inclou els 
articles d’opinió de quatre diaris en paper i de tres diaris digitals publicats a Catalunya i de les intervencions 
a cinc tertúlies radiofòniques i cinc tertúlies televisives, també d’emissores catalanes, tant públiques com 
privades*. 

Els diaris a partir dels quals s’ha fet el recompte d’articles d’opinió són els següents:

–  Diaris en paper d’abast nacional publicats a Catalunya: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui 
i Ara.

–  Diaris digitals: Vilaweb, Nació Digital, El Nacional i, des del novembre, Catalunya Plural. 

#OnSónLesDones també ha comptat les intervencions de tertulians i tertulianes a les principals tertúlies de la 
ràdio en català: 

–  Tertúlies d’El món a RAC1 i Via lliure, de RAC1.
–  Tertúlies d’El matí de Catalunya Ràdio, Catalunya migdia i Catalunya vespre, de Catalunya Ràdio.

Pel que fa a les tertúlies televisives, les recomptades per #OnSónLesDones són:

–  Tertúlies d’Els matins i Divendres, de TV3, i Més 324, del Canal 324.
–  Tertúlia 8 al dia amb Josep Cuní, de 8TV.
–  Tertúlia L’Illa de Robinson, d’El Punt Avui Televisió.
–  El Debat de La 1, la tertúlia d’actualitat política setmanal a TVE a Catalunya, durant els mesos de novembre i 

desembre.

A l’hora de llegir les valoracions que segueixen, caldrà tenir en compte la diferència entre els conceptes paritat 
real i paritat tècnica. Tal com estableixen les lleis d’igualtat d’àmbit català i estatal, es considera que un mitjà és 
paritari quan cap dels dos sexes no està representat per sota del 40% ni per sobre del 60%. És el que en aquest 
informe considerem paritat tècnica. 

Valoracions generals
Constatem, en primer lloc, que l’opinió de les dones està clarament infrarepresentada als mitjans catalans 
recomptats. CAP dels diaris en paper o digitals ni tampoc les tertúlies que recomptem no ha arribat en CAP dels 

http://onsonlesdones.blogspot.com.es/
https://drive.google.com/open?id=0B5ge6aif3t2uaDQ1dlJRZmxHRjA
https://drive.google.com/open?id=0B5ge6aif3t2uZUpPQjU0N0RTa2s
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mesos observats a un 50% de presència de dones, dada que indicaria la paritat real. D’aquesta manera, els 
mitjans queden lluny de reflectir que les dones som el 51% de la població catalana. 

En segon lloc, només els mitjans públics catalans (ràdio i televisió) i un diari digital han tingut –durant tot 
el semestre o durant algun dels mesos recomptats– espais considerats tècnicament paritaris (per damunt 
del 40% de presència de dones). A l’hora de representar l’opinió de les dones, el factor més clar de diferenci-
ació entre els mitjans és la titularitat del mitjà. Un mitjà de titularitat privada (Catalunya Plural) ha arribat al 
40% de dones als espais d’opinió. 

Només dues tertúlies de la televisió pública catalana, Més 324 i Els matins, han superat durant tot el 
semestre el 40% de participació de dones; El matí de Catalunya Ràdio, de la ràdio pública, hi ha estat a 
tocar, amb un 39%. Cap tertúlia televisiva o radiofònica privada de les recomptades no supera el 26% semes�
tral de participació de les dones. 

En tercer lloc, els mitjans escrits, i en especial els diaris en paper, són on menys es veu representada 
l’opinió de les dones. En conjunt, només un 18% dels articles d’opinió publicats als quatre diaris catalans 
d’abast nacional durant el segon semestre de 2016 han estat firmats per dones (2.355 de 15.160). Cap dels 
quatre diaris no ha superat individualment en el percentatge semestral el 21% d’opinadores, tot i que tant l’Ara 
com El Punt Avui han arribat al 22% un dels mesos recomptats. El diari més llegit de tots quatre, La Vanguardia, 
ha quedat en un 17%. Tots aquests mitjans són de titularitat privada. 

En quart lloc, tampoc la modernitat atribuïda als diaris digitals no es tradueix en una representació ade-
quada de l’opinió de les dones. En aquest aspecte, la seva modernitat és estrictament tecnològica. Dels qua�
tre mitjans digitals recomptats, només un, Catalunya Plural, ha estat tècnicament paritari (41%) els dos mesos 
en què l’hem recomptat. Els altres tres mitjans, recomptats durant tot el semestre, són El Nacional, que té un 
tràgic 9% de dones (el percentatge més baix de tots els mitjans recomptats), Vilaweb, amb un 22%, i Nació 
Digital, amb un 31%. 

En cinquè lloc, aquest recompte semestral sembla demostrar que els mitjans escrits, siguin digitals o en pa-
per, són més indiferents a la pressió social en favor de la igualtat que els mitjans audiovisuals, si bé això 
segurament està relacionat amb el fet que tots els diaris en paper o digitals són privats. 

Dels programes de ràdio i televisió recomptats, la majoria han augmentat significativament la partici-
pació de les dones als espais d’opinió al llarg d’aquests sis mesos de recomptes. És un augment visible en 
alguns espais de la televisió i ràdio públiques, però també en les privades, com és el cas de RAC1, l’emissora del 
Grup Godó, que té un increment significatiu (+13%), per bé que encara insuficient, i 8 al dia amb Josep Cuní, de 
8TV. 

En el cas dels diaris en paper i els digitals, només El Punt Avui mostra un augment significatiu, perquè al juliol 
partia d’un 12% i ha pujat fins al 21% al desembre. També El Periódico ha pujat del 15% al 20% el nombre de 
dones opinadores en el mateix període. En tots dos casos, però, el percentatge final és ridículament baix. Pel 
que fa a la resta, el canvi ha estat mínim o invers: La Vanguardia i El Nacional, que ja partien de percentatges 
molt baixos, han perdut dones, com també ho ha fet Vilaweb. 

En conjunt, el recompte ens permet fer diferents valoracions:
 
La valoració és optimista envers els mitjans públics, més conscients per imperatiu legal de la seva 
responsabilitat social cap a la representació de l’opinió de les dones. També és moderadament optimista res�cap a la representació de l’opinió de les dones. També és moderadament optimista res�
pecte de l’evolució –encara insuficient– d’alguns mitjans privats, com ara RAC1.
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D’altra banda, no podem més que valorar amb pessimisme la situació dels diaris en paper i els digi-
tals, tots mitjans privats, que romanen indiferents a la demanda de paritat. Que menys d’un de cada cinc 
articles d’opinió publicats (el 18%) sigui firmat per una dona és, en aquestes alçades del segle, tan inexplica�
ble com indignant. 

Finalment, valorem amb indignació la pràctica de tots els mitjans que, rebent suport econòmic públic en 
forma de publicitat institucional i subvencions, incompleixen la llei. Perquè la Llei 17/2015, d’igualtat efec�
tiva de dones i homes, obliga en el seu article 25 tots els mitjans que perceben recursos públics, entre d’altres, a

1.c) Garantir una participació activa de les dones, la presència paritària de dones i homes i una imatge 
plural de tots dos sexes en tots els àmbits, amb una atenció especial als espais de coneixement i gene-
ració d’opinió.
 
1.f ) Promoure l’autoria femenina mitjançant mecanismes d’acció positiva.

1.h) Reparar el dèficit de coneixement que pateixen les dones incorporant-ne en qualitat d’expertes, 
de protagonistes i com a persones de referència en els diferents mitjans de comunicació gestionats o 
subvencionats per les institucions públiques.

6. Els mitjans de comunicació social de titularitat privada han de garantir el compliment de les mesures 
de l’apartat 1 i han de promoure les accions necessàries per a fer-les efectives.

#OnSónLesDones fem una crida als i les professionals dels mitjans perquè assumeixin el compromís de reflectir 
i promoure l’opinió de les dones, no tan sols per imperatiu legal sinó també per responsabilitat social i per ètica 
professional. Un mitjà periodístic que exclou l’opinió de la meitat de la població no està reflectint la realitat. 
Igualment, demanem la implicació en favor de la paritat dels homes i dones cridats a opinar en articles i tertú�
lies, que no en siguin testimonis muts en situacions de flagrant desigualtat. 

Davant d’aquesta situació de discriminació flagrant de l’opinió de les dones, infrarepresentada, infravalorada 
i, en alguns casos, clarament menystinguda, també fem una crida a les institucions catalanes perquè obliguin 
els mitjans infractors a complir la Llei d’igualtat fent ús dels mitjans sancionadors de què disposa. No és ac�
ceptable que amb diners públics se subvencionin mitjans que discriminen més de la meitat de la població. El 
repartiment dels recursos econòmics als mitjans s’ha de condicionar al compliment de la llei, perquè no es pot 
admetre que els diners públics de tots i totes subvencionin la discriminació del 51% de la població. 

*Els mesos de novembre i desembre hem recomptat també diàriament els articles d’opinió del digital Catalunya Plural i les per�
sones participants a la tertúlia d’El Debat de La 1, de TVE�Catalunya. Com que no integren el recompte des del seu inici, només se 
citen de manera puntual al llarg de l’informe. 
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Diaris en paper: 
sis mesos al fons del pou

La Vanguardia El Periódico Ara El Punt Avui

juliol 20% 15% 21% 12%

agost 19% 14% 19% 15%

setembre 17% 18% 20% 22%

octubre 16% 17% 19% 21%

novembre 15% 19% 22% 20%

desembre 17% 20% 21% 21%

Mitjana semestral per diari 17% 17% 20% 19%

Mitjana semestral agregada 18%

Amb sis mesos de recompte, les dades dels quatre diaris en paper que hem recomptat (La Vanguardia, El Pe-
riódico, l’Ara i El Punt Avui) mostren en tota la seva cruesa com estan d’infrarepresentades les dones als seus 
espais d’opinió. Durant aquest període no hi ha hagut cap canvi significatiu cap a la paritat. En total, i sumant 
tots els articles apareguts en tots aquests diaris entre el juliol i el desembre, les opinions publicades per dones 
representen el 18% del total; és a dir, no arriben ni a una de cada cinc opinions! 

Els diaris en paper presenten els resultats més tràgics de tots els grups de mitjans; la distància que separa els 
diferents mitjans és negligible (tres punts percentuals). La infrarepresentació de les dones afecta gairebé per 
igual a tots els rotatius recomptats, des de La Vanguardia –el mitjà més antic– fins a l’Ara –el més nou. Ni una 
sola vegada, en sis mesos, no hi ha hagut en cap d’aquests diaris tantes dones opinant com homes. Com poden 
arribar a coincidir en aquesta discriminació greu i evident un diari fundat el 1881, de tendència conservadora, 
i un diari nascut fa només sis anys (2010) i de tendència editorial progressista? També El Periódico de Catalunya 
i El Punt Avui, fruit de la fusió de l’Avui (1976) i El Punt (1979), nascuts durant la transició, participen del menys�
preu a l’opinió de la meitat de la població catalana. 

No es pot dir que aquesta situació sigui puntual: al llarg d’aquests sis mesos hi ha hagut variacions però han 
tendit més a igualar resultats que no pas a diferenciar�los. Si al juliol hi havia resultats molt dolents (21% 
l’Ara i 20% La Vanguardia) i resultats molt pitjors encara (15% El Periódico i 12% El Punt Avui), al desembre 
tots els resultats eren molt dolents (17%; 20%; 21%, i 21%).

 Diari Ara: les promeses ajornades 

L’Ara ha estat el diari més constant: entre els seus percentatges mensuals mínims (agost i octubre, amb un 
19%) i màxims (novembre, amb un 22%) hi ha només 3 punts de diferència. Malgrat les promeses de millora 
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que va fer la direcció a la fi del juliol (enllaç), el cert és que els resultats d’articles firmats per dones al 
desembre han estat iguals que al juliol: 21%. Si el juliol publicaven 497 articles d’homes i 103 de dones, 
què ens trobem al desembre? Doncs amb 40 articles més d’homes (537) i només 8 articles més de dones! 

L’Ara no ha tingut, en aquests sis mesos, cap dia sense dones, cert; sempre hi ha hagut almenys una opinadora, 
encara que durant vuit dies ha estat, literalment, una sola opinadora. D’homes, mai no n’hi ha hagut menys de 
8, el mínim masculí històric de juliol a desembre. Curiosament, el mínim masculí és el màxim femení: 8. El mà�
xim d’homes opinadors a les pàgines del diari ha estat de 23, una xifra que sembla inabastable per a les dones. 

On són aquelles promeses de millora? Sembla que ajornades uns quants mesos, ja que a finals de desembre 
la directora de l’Ara, Esther Vera, tornava a insistir�hi, en un article amb la llista de bons propòsits per al 2017 
(enllaç):

Malgrat tot, el 2017 és una pàgina en blanc on avui podem escriure la llista de bons propòsits dels 
que fem el vostre diari: continuarem sent europeistes, creient en la capacitat transformadora de la 
política, serem cada dia més lliures, lluitarem per ser mereixedors de la vostra confiança, escoltarem les 
persones, veurem les bones notícies, donarem a les dones la visibilitat que els correspon, creurem en 
els idealistes, denunciarem els tramposos, no ens acovardirem amb el poder, ens emmirallarem en els 
valors dels millors que ens han precedit en el somni d’un país net, noble, culte, ric, lliure, desvetllat i feliç.

Llista de bons propòsits 2017, Esther Vera, 30.12.2016

La resta de diaris, i de directors, ni tan sols no han fet cap promesa o propòsit d’esmena.

 El Punt Avui: microarticles per a les dones 

El Punt Avui, que va debutar al recompte el mes de juliol amb un prim 12% de presència de dones (59 de 509 ar�
ticles en total) ha acabat el desembre amb un 21%, gairebé duplicant la xifra d’opinadores (101 de 479 en total). 
Però… espereu�vos! A El Punt Avui, dirigit per Xevi Xirgo, ocorre un fenomen curiós que mereix ser analitzat: els 
microarticles d’opinió. Són entre tres i cinc articles diaris, molt breus, habitualment situats a l’encapçalament de 
les seccions, que comenten amb poques paraules un fet d’actualitat. Habitualment són firmats per un redactor 
o redactora de la secció, amb fotografia, però ocupen moltes menys línies que els articles de la secció d’opinió 
(anomenada “Punt de vista”) i van molt menys destacats. D’aquests articles breus, com dels altres, a El Punt Avui 
solen publicar�ne igual o més d’homes que de dones (el desembre, per exemple, n’hi va haver 63 d’homes i 53 
de dones).

El mes de desembre vam decidir fer un recompte específic, distingint els articles de llargada estàndard dels mi-
croarticles, i aquest n’és el resultat: del total de 380 articles firmats per homes, 63 van ser microarticles, mentre 
que del total de 101 articles que van firmar dones, 53 van ser microarticles! És a dir, no és només que les dones 

http://www.ara.cat/opinio/Compte-enrere_0_1623437677.html
http://www.ara.cat/opinio/Llista-bons-proposits_0_1715228620.html
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firmin molts menys articles que els homes –de fet, firmen només una cinquena part del total d’articles 
d’opinió publicats–, sinó que més de la meitat dels articles que firmen dones són microarticles. En can�
vi, només una sisena part dels firmats per homes ho són. 

A El Punt Avui tampoc no sembla que els preocupi gaire que un dia no hi hagi cap dona als seus espais d’opinió, 
ni que sigui microscòpica (en el format de microarticles). Per exemple, així anunciava el 12 de gener d’aquest 
any l’edició digital del diari la seva secció d’opinió (en la mateixa línia de l’any passat, i sense manies):

En sis mesos han tingut 4 dies sense dones. Cap dia, per descomptat, sense homes. Els dies que menys articles 
firmats per homes han publicat, n’hi ha hagut 9… I el dia que més, 38 articles firmats per homes! Era el 4 d’oc�
tubre, en què sortien 38 articles d’homes i 11 articles de dones. El dia que van publicar més articles de dones 
va ser el 29 de setembre, i n’hi havia 15. Moltes? Moltes pel que és El Punt Avui, sí, però tinguem en compte que 
aquell mateix dia publicaven 27 articles firmats per homes, gairebé el doble. 

 El Periódico: topall, el 20% 

El Periódico de Catalunya és el diari “per a la gent compromesa”, segons la seva capçalera, però probablement 
només està compromès amb els homes. Les xifres indiquen que aquest diari, dirigit per Enric Hernàndez, no es 
compromet gaire amb les dones. Tristament, del juliol fins al desembre la millora ha estat del 15% al 20% –amb 
una ensopegada el mes d’agost, que el percentatge de dones va baixar al 14%.

De fet, en aquests sis mesos hi ha hagut 14 dies en què El Periódico NO ha publicat CAP article d’opinió firmat 
per una dona, entre el juliol i l’agost, dies en què va publicar entre 4 i 10 articles firmats per homes. El Periódico 
sembla que té el mínim acceptable d’opinions d’homes en 4 (sempre que no hi hagi cap dona, que si n’hi ha, la 
xifra és més alta). I els màxims? El màxim de dones en un dia, aquests mesos, ha estat de 7 (el 5 de novembre); 
amb els homes, el màxim és molt més generós: el 18 de juliol el mitjà publicava 25 opinions d’homes. El màxim 
d’homes és més del triple que el màxim de dones. Definitivament, a l’escala de valors compromesos d’El Periódi-
co, encara no hi ha arribat la igualtat de gènere.
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Curiosament, si l’opinió de les dones no li sembla prou interessant, a El Periódico, entrevistar les dones sí 
que deu tenir interès. Durant el mateix període analitzat, a les entrevistes “Gent corrent” de l’última pàgina, 
un dels espais més destacats d’El Periódico i també dels més llegits, les dones han estat protagonistes en un 
44% de les ocasions. De fet, si al juliol tenien un 40% de dones entrevistades, al novembre i al desembre la 
meitat de les persones entrevistades ja eren dones destacables per la seva relació amb fets d’actualitat o per 
la seva activitat social. 

En qualsevol cas, El Periódico reconeix que hi ha dones amb històries o opinions interessants per explicar, relle�
vants per a la societat, i està disposat a deixar que s’expliquin, fins i tot en un lloc destacat de les seves pàgines 
i responent les preguntes d’una entrevista, però, estranyament, el diari no està disposat a cedir lloc a aquestes 
dones als seus espais d’opinió. Qui fa les entrevistes d’aquesta secció, curiosament, són gairebé sempre dones.

 La Vanguardia: De dret a l’extinció 

Les xifres del recompte de La Vanguardia superen amb escreix la infrarepresentació de dones que hem vist a 
El Periódico. De juliol a novembre, la progressió mensual de La Vanguardia va ser inversa: va començar amb 
un 20% de dones opinadores i va anar perdent cada mes almenys un punt: 19% (agost), 17% (setembre), 16% 
(octubre), 15% (novembre)... fins que aquest desembre ha ‘remuntat’, per dir�ho d’alguna manera, fins al 17%. 
A l’informe de novembre d’#OnSónLesDones, alarmades per aquest descens sostingut, vam fer una projecció 
de les dades de La Vanguardia, que augurava, si seguia aquella tendència, la total desaparició en un any de 
l’opinió de les dones. Ens havien convertit en una espècie en vies d’extinció. Al desembre, afortunadament, la 
tendència descendent es va interrompre, amb els dos punts d’augment fins al 17%, una xifra que no deixa de 
ser alarmant.

Si bé és cert que a La Vanguardia, el diari degà de la premsa catalana, dirigit per Màrius Carol, no hi ha hagut 
cap dia sense una dona, també és significatiu que durant 30 dies només s’hagi publicat l’opinió d’una única 
dona. Però el més greu no són pas aquests 30 dies amb només una sola dona opinant , sinó la majoria de dies 
amb només 2, 3 o 4 dones. El mínim d’articles d’homes en un dia, dels sis mesos recomptats, ha estat de 6. Era 
el 23 d’agost, i aquell mateix dia van publicar 3 articles de dones; és el dia de tot el període recomptat en què 
La Vanguardia ha publicat menys articles d’opinió, i fins i tot aquell dia, els homes van duplicar les dones. El dia 
que La Vanguardia ha publicat més articles de dones en 6 mesos va ser el 17 de juliol, amb 11 articles firmats 
per dones! Aquell mateix dia va ser també el dia que van publicar més articles d’homes: 34. 

A diferència d’El Periódico, La Vanguardia ni tan sols no reconeix interès cap a l’opinió de les dones. Ni a les 
entrevistes de La Contra –el seu espai estrella d’entrevistes– ni als espais d’opinió. Durant aquests sis mesos, i 
en total, les opinions firmades per dones en aquest diari no han passat del 17%, i les entrevistes a dones a La 
Contra, del 19%.
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 Incomplint la Llei d’igualtat 

Tots aquests diaris en paper, els únics quatre d’abast nacional de tota la premsa catalana, vulneren la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que va aprovar el Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015. 

Cal recordar a l’administració pública catalana que, en aquests mitjans, no han deixat ni de publicar�hi abun�
dant publicitat institucional, ni de concedir�los ajuts en concepte de suport a la premsa en català, ni de contrac�
tar�ne subscripcions que representen milers d’euros. Això afecta tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajunta�
ment de Barcelona, entre d’altres administracions públiques.

Els mesos de juliol i setembre de 2016, la revista digital Crític (enllaç i enllaç) va publicar dos reportatges d’in�
vestigació en què explicava els contractes de publicitat institucional i els ajuts i subvencions que els mitjans 
catalans van rebre el 2015 de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. Les dades que oferim 
a continuació provenen d’aquests reportatges, que no van ser contestats per cap de les parts afectades. 

MITJÀ DIFUSIÓ 
2015

PUBLICITAT INSTITUCIONAL
2015

ALTRES AJUTS
2015

La Vanguardia
(Grup Godó)

129.000 exemplars/dia (OJD)
657.000 lectors/dia (EGM)

2.3 milions d’euros (Generalitat  
de Catalunya)

3,5 milions d’euros 
(Ajuntament de Barcelona)

1 milió d’euros: ajuts a l’edició  
en català + subscripcions 
(Generalitat de Catalunya)

El Periódico de Catalunya
(Grup Zeta)

82.000 exemplars/dia (OJD)
513.000 lectors/dia (EGM)

3,5 milions d’euros (Generalitat  
de Catalunya)

2,6 milions d’euros 
(Ajuntament de Barcelona)

625.000 euros: ajuts a l’edició  
en català i subscripcions

(Generalitat de Catalunya)

El Punt Avui 
(Hermes Comunicacions)

23.306 exemplars/dia (OJD)
131.000 lectors/dia (EGM)

2,4 milions d’euros (Generalitat  
de Catalunya)

189.000 euros (Ajuntament  
de Barcelona)

715.000 euros: ajuts a l’edició  
en català i subscripcions 

(Generalitat de Catalunya)

Diari Ara 
(Edició de Premsa Periòdica Ara)

14.184 exemplars (OJD)
120.000 lectors/dia (EGM)

2,1 milions d’euros (Generalitat  
de Catalunya)

440.000 euros (Ajuntament  
de Barcelona)

690.000 euros: ajuts a l’edició  
en català i subscripcions 

(Generalitat de Catalunya)

És evident que tant el govern de Catalunya com l’Ajuntament de Barcelona han destinat molts fons públics a 
donar suport a mitjans que no compleixen –ni semblen disposats a complir a curt termini– la Llei d’igualtat. 
Com a ciutadanes d’aquest país, demanem a aquestes administracions que se serveixin dels mecanismes le�
gals i econòmics de què disposen: ni un euro més per als mitjans que discriminen l’opinió de les dones. 

http://www.elcritic.cat/investigacio/el-grup-godo-va-acaparar-el-20-de-la-publicitat-institucional-de-la-generalitat-el-2015-mes-de-62-milions-10727
http://www.elcritic.cat/investigacio/els-grups-godo-i-zeta-concentren-la-meitat-de-la-publicitat-de-ajuntament-de-barcelona-amb-69-milions-11314
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Mitjans digitals: 
Moderns només en tecnologia

Vilaweb Nació Digital El Nacional Catalunya Plural

juliol 29% 28% 11%

agost 5% 42% 11%

setembre 21% 33% 9%

octubre 24% 32% 8%

novembre 22% 30% 7% 41%

desembre 25% 29% 9% 41%

Mitjana semestral per diari 22% 31% 9% 41%

Mitjana semestral agregada 21% (sense comptar�hi Catalunya Plural)

Des del juliol fins a finals del desembre de 2016 #OnSónLesDones ha recomptat els articles d’opinió de tres dels 
diaris digitals catalans més llegits (Vilaweb, Nació Digital i El Nacional) i, des del mes de novembre, ha recomptat 
també els articles publicats a Catalunya Plural. Som conscients que la tria no recull tots els digitals catalans i, 
per tant, les valoracions següents parlen només sobre els mitjans esmentats i durant el període en què han 
estat recomptats. 

Dels mitjans digitals recomptats, només Catalunya Plural és paritari (amb un 41%) durant els dos mesos en què 
l’hem seguit. A la resta (Vilaweb, Nació Digital i El Nacional) podem dir que la representació de l’opinió de les 
dones és entre baixa i molt baixa, ja que no supera en cap cas el terç del total d’opinió publicada. Més encara, 
tots tres digitals presenten a finals d’any resultats pitjors o gairebé idèntics als que tenien el mes de juliol. 

Presentar�se en un suport digital no sembla pas que hagi de ser suficient per presumir de modernitat. Tot i 
ser molt nous, en matèria d’igualtat aquests mitjans són tan tradicionals com els tradicionals diaris en paper i, 
com aquests, infrarepresenten l’opinió de les dones en una mesura més pròpia del segle passat que no pas del 
temps que vivim. 

Però la diversitat de resultats entre aquests quatre diaris digitals, incloent�hi també Catalunya Plural amb dos 
mesos de recompte, fa que sigui necessari parlar�ne per separat, ja que la seva trajectòria ha estat del tot diferent. 

 Vilaweb: Un descens inexplicable i una remuntada dubtosa 

L’últim recompte de 2016, el de desembre, deixa Vilaweb, dirigit per Vicent Partal, en un 25% de dones al seu 
espai d’opinió, un percentatge més baix que el 29% del juliol, quan vam començar a comptar�les. Una dada 
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trista i difícil de justificar, però no pas la pitjor dels sis mesos, que va ser la registrada a l’agost, quan les 
dones només van signar el 5% dels articles. 

Aquell mes les dones van desaparèixer del mitjà fins al punt que només hi va haver dos articles firmats per 
una dona (i tots dos, en coautoria amb un home). Del descens de 21 articles firmats per dones del mes de juliol 
als 2 articles de l’agost, l’única explicació de la direcció de Vilaweb va ser que les opinadores habituals estaven 
de vacances, un fet insòlit amb relació als altres mitjans, que a l’agost van continuar amb la mateixa quantitat 
d’opinadores –o més– que tenien al juliol. 

Certa o no l’explicació, el que resulta greu no és pas que les opinadores se n’anessin de vacances –mentre que 
la majoria dels opinadors continuava escrivint els seus articles durant l’agost– sinó que la direcció del mitjà 
considerés acceptable continuar sortint durant un mes sencer sense articles firmats per dones. I quan van tornar 
al setembre, es van reincorporar menys dones que no pas hi havia al juliol… però uns quants homes més. Si al 
juliol hi va haver 21 opinions de dones i 52 d’homes, aquest desembre n’hi ha hagut 20 de dones i 60 d’homes. 

En mig any, a Vilaweb hi ha hagut 90 dies en què totes les opinions han estat escrites per homes i només 13 
dies en què totes han estat firmades per dones. Tenint en compte que a Vilaweb hi ha dies sense opinions, això 
seria l’equivalent de tres mesos sense dones... és a dir, la meitat dels dies. I la resta de dies amb només una o 
com a molt dues dones, mentre que d’homes, en poden arribar a ser cinc o sis. També és cert, no obstant això, 
que hi ha hagut 37 dies paritaris (tantes opinions d’homes com de dones) i 17 dies amb més opinions de dones 
que d’homes. 

Aquell 29% del mes de juliol va ser clarament una flor d’estiu. El màxim assolit amb posterioritat per Vilaweb 
després de l’estiu ha estat el 25% de desembre, exactament un quart del total. És una dada que resulta parado�
xal en un mitjà en què tant homes com dones escriuen sobre temes polítics, socials o culturals. 

 Nació Digital: De la paritat a menys del terç 

Nació Digital, dirigit per Karma Peiró, va arribar a la paritat el mes d’agost amb un 41% d’articles d’opinió escrits 
per dones. Fins i tot una setmana (la de l’1 al 7 d’aquell mes) el percentatge de dones es va enfilar fins a un 
espectacular 60%. 

Però la primavera estiuenca del Nació Digital va acabar abruptament. Passat l’agost, les seves dades s’han anat 
desinflant fins a l’actual 29%, per sota fins i tot del terç de dones. L’efecte vacances, que Nació Digital va viure en 
el sentit contrari que Vilaweb, va acabar al setembre en tornar els col·laboradors habituals, que van recuperar el 
seu lloc privilegiat i, des d’aleshores, l’han triplicat (de 27 opinions d’homes a l’agost, han anat pujant fins a les 
89 del desembre, mentre que les 19 opinions de dones de l’agost només han pujat a 37). 
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També aquí la sobrerepresentació masculina és més que evident –la majoria dels dies els articles firmats 
per homes tripliquen els firmats per dones– i, de fet, en sis mesos hi hem comptat 12 dies sense cap opi�
nador home però el triple de dies sense cap opinadora dona: 36 dies. Prescindir de les opinions de les dones 
sembla molt més fàcil –i natural– que prescindir de les dels homes, fins i tot quan per part de la direcció hi ha 
hagut la voluntat d’avançar decididament cap a la paritat absoluta. 

Tot i això, al Nació Digital, en aquests sis mesos, hi ha hagut 22 dies amb més opinions de dones que d’homes i 
25 dies amb paritat absoluta (meitat i meitat). 

 El Nacional: Un drama inexplicable 

Les dades d’El Nacional, a mesura que passaven aquests sis mesos, s’han anat veient com les més dramàtiques 
de tots els mitjans recomptats, sigui quin sigui el format. Durant sis mesos, El Nacional només ha publicat 61 
articles de dones, i 633 articles d’opinió firmats per homes. Màxim de dones en un dia? UNA! Màxim d’homes 
en un dia? Vuit. Òbviament, ni un sol dia sense homes...

El seu director, José Antich, presentava El Nacional el març passat assegurant que “donarà veu de forma equili�
brada a la societat catalana”. Però aquest digital “de vocació europea i global” va començar el juliol amb un 11% 
d’opinadores (10 articles firmats per dones d’un total de 93), al novembre ja eren només un 7% (10 de 139) i al 
desembre, remuntant una mica, el 9% (15 de 152). Cal remarcar per a la reflexió que cada cop que s’han incre�
mentat els articles firmats per dones, els firmats per homes han pujat encara molt més, en una escalada que 
només al desembre s’ha frenat una mica. Deixa poca opció a l’optimisme. 

També a El Nacional, com a Vilaweb i a Nació Digital, es dona el fet que compta amb opinadores que expressen 
sovint punts de vista decididament feministes i opinen amb contundència sobre temes relacionats amb les 
dones (desigualtat econòmica, violència de gènere, etc.). Però aquestes opinadores tenen molt poques opor�
tunitats per publicar.
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 Catalunya Plural: Poca opinió però paritària 

Tot i que només hem seguit Catalunya Plural durant els dos últims mesos de l’any, aquest digital s’erigeix com el 
més paritari dels recomptats, amb un 41% d’articles firmats per dones, tant al novembre com al desembre. Tan�
mateix, cal dir també que aquest digital és el que publica menys articles d’opinió en nombres absoluts: un total 
de 61 en aquests dos mesos, a diferència dels 167 de Vilaweb, els 257 de Nació Digital o els 316 d’El Nacional. 

 Incomplint la llei d’igualtat, també en digital 

No tenim dades sobre la difusió ni sobre les quantitats rebudes en publicitat institucional i subvencions de 
tots els digitals recomptats. Tal com explicàvem en l’informe #OnSónLesDones de novembre (enllaç), la revista 
digital Crític va publicar els mesos de juliol i setembre de 2016 dos amplis reportatges d’investigació en què 
enumerava els ajuts rebuts pels diferents mitjans catalans l’any 2015. Amb l’autorització de Crític, reproduïm 
les dades disponibles sobre mitjans digitals: 

MITJÀ
DIFUSIÓ 

2015
PUBLICITAT INSTITUCIONAL

2015
ALTRES AJUTS

2015

Nació digital
2,4 milions d’usuaris únics (OJD 
interactiva desembre de 2015)

150.000 euros (Generalitat de 
Catalunya)

24.200 euros (Ajuntament de 
Barcelona)

205.000 euros (subvenció de la 
Generalitat de Catalunya)

Vilaweb 
1,5 milions d’usuaris únics (OJD 

interactiva desembre 2015)

180.000 euros 
(Generalitat de Catalunya)

24.000 euros (Ajuntament de 
Barcelona)

137.000 euros 
(subvenció de la Generalitat de 

Catalunya)

El Nacional �no hi ha dades� �no hi ha dades� �no hi ha dades�
Catalunya Plural �no hi ha dades� �no hi ha dades� �no hi ha dades� 

Cal recordar a aquests mitjans que la modernitat tecnològica i les particularitats del seu format no els eximeix 
de l’obligació d’haver de complir la llei, més encara en els casos en què reben aportacions de diner públic de les 
institucions. També cal reclamar a les institucions que exigeixin als mitjans catalans el respecte a l’esmentada 
Llei 17/2015 i que actuïn en conseqüència en l’assignació de les aportacions publicitàries, ajuts i subvencions. 

https://drive.google.com/open?id=0B5ge6aif3t2uNXVka0tjZzY5SUE
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Tertúlies radiofòniques: 25% de dones, 
la ràdio privada; 37%, la pública

El món a RAC1
Via lliure

RAC1
El matí de  

Catalunya Ràdio
Catalunya migdia
Catalunya Ràdio

Catalunya vespre
Catalunya Ràdio

juliol 17% 11% 33% – –

agost 24% 39% 44% – –

setembre 21% 22% 38% 33% 33%

octubre 28% 30% 40% 36% 37%

novembre 29% 31% 39% 37% 29%

desembre 30% 30% 39% 33% 40%

Mitjana semestral per tertúlia 25% 26% 39% 35% 34%

Mitjana semestral per mitjà 25% 37%

Mitjana semestral agregada 32%

#OnSónLesDones ha recomptat, durant el segon semestre de 2016, cinc tertúlies radiofòniques d’actualitat, les 
de més audiència de la ràdio en català. Dues, El món a RAC1 i Via lliure, a RAC1, emissora de titularitat privada, 
la de més audiència en català; les altres tres, El matí de Catalunya Ràdio, Catalunya migdia i Catalunya vespre, a 
Catalunya Ràdio, la ràdio pública dependent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

En conjunt, sumant totes les tertulianes que han intervingut en tots aquests espais durant el període recomp�
tat, les dones només representen un 32% del total. Els tertulians homes han estat, doncs, el 68%. Però la dife�
rència entre la ràdio pública i la privada és substancial: a les tertúlies de Catalunya Ràdio les dones han estat el 
37%, i a les tertúlies de RAC1, tan sols el 25%.

A diferència dels diaris en paper i els digitals, que són tots privats, és en els mitjans audiovisuals on emergeix la 
principal diferència pel que fa a la participació de dones als espais d’opinió. Els mitjans públics tenen el mandat 
legal de vetllar per una representació paritària en tots els àmbits. En el cas dels mitjans privats, en canvi, els 
continguts i la composició dels seus espais d’opinió depenen exclusivament de la propietat i dels seus òrgans 
directius, així com dels equips dels programes. És evident que els mitjans privats semblen sentir�se menys 
interpel·lats que els mitjans públics per la llei i per la demanda social de reflectir l’opinió de les dones. 

Si observem els dos programes insígnia i amb més audiència de Catalunya Ràdio i RAC1, les dades són contun�
dents: si el percentatge global de la tertúlia d’El matí de Catalunya Ràdio en aquests sis mesos és del 39% de 
dones, el d’El món a RAC1 és del 25% (14 punts menys). 

A mesura que passaven els mesos, la diferència entre tots dos programes s’ha anat escurçant. Al juliol, la 
tertúlia d’El món a RAC1 tenia un 17% de dones, i la d’El matí de Catalunya Ràdio en tenia un 33%, gairebé el 
doble. Cinc mesos després, el debat de RAC1 arribava al 30%, i el de Catalunya Ràdio, al 39%. Es podria dir que 
la ràdio privada ha fet un esforç més gran, però el seu punt de partida era tan baix que encara té molta feina 
per acostar�se a la paritat. El matí, en canvi, la té a tocar, si considerem que un 40% ja és tècnicament paritari. 

Gairebé totes les tertúlies recomptades han augmentat significativament la participació de les dones 
durant el segon semestre de 2016. També ha pujat el Via lliure, de RAC1, de l’11% de juliol al 30% de de�
sembre (19 punts). El Catalunya vespre, de Catalunya Ràdio, que començava el mes de setembre amb un 33%, 
assolia al desembre un 40%. El Catalunya migdia, també de Catalunya Ràdio, en canvi, que també va debutar 
al recompte al setembre –i pel que fa a la tertúlia, també a l’antena–, el començava amb un 33% i, després d’al�
gunes oscil·lacions, acabava al desembre amb el mateix percentatge. 
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 RAC1: Ascens clar però insuficient 

El segon semestre de 2016 la participació de les dones a les dues tertúlies recomptades de RAC1 ha estat 
d’un 25% a El món a RAC1 i un 26% al Via lliure. Una quarta part de tertulianes, doncs, i tres quartes parts de 
tertulians. Però, com dèiem, al llarg d’aquests sis mesos els percentatges mensuals han anat evolucionant. 

Per El món, el programa estrella de RAC1, l’increment dels últims mesos representa instal·lar�se al desembre 
en un 30% de participació de dones a les tertúlies, una dada insuficient però molt superior al 17% amb què va 
començar el recompte de juliol. El matinal El món a RAC1, amb 580.000 oients diaris, segons l’Estudi General de 
Mitjans (EGM) fet públic a finals de novembre, és el programa més escoltat a Catalunya, i la seva tertúlia d’ac�
tualitat entra dins la franja amb més audiència del programa. Tot i que el seu director, Jordi Basté, ha expressat 
públicament la seva reticència a augmentar el nombre de dones a causa de la pressió externa, el cert és que la 
proporció ha anat augmentant. 

Així, des del mes d’octubre pràcticament ja no hi ha cap dia sense almenys una tertuliana –abans era freqüent. 
Les dones, però, encara representen menys d’un terç dels participants a les tertúlies d’El món, i són rars els dies 
(menys d’un cop a la setmana) en què ocupen la meitat o més de la taula. 

Amb tot, RAC1 és el mitjà del Grup Godó amb més dones als seus espais d’opinió, molt per damunt de La Van-
guardia o el 8 al Dia amb Josep Cuní, de 8TV. És possible que aquest fet sigui, en part, efecte de la competència 
directa de Catalunya Ràdio, competència que no té el grup en premsa escrita ni en TV. 

També és líder a Catalunya el Via lliure, el magazín setmanal d’actualitat dels caps de setmana de RAC1, que té, 
segons l’Estudi General de Mitjans de novembre, 395.000 oients els dissabtes i 335.000 oients els diumenges. 
Aquest programa, dirigit per Xavi Bundó, gairebé ha triplicat la presència de dones a la seva tertúlia entre el ju�
liol i el desembre. De l’11% inicial, va arribar a finals d’any a un 30%. Però cap dels altres mesos no ha superat el 
percentatge de l’agost, quan, amb una directora substituta, Laura Rosel, va arribar a un insòlit 39%. La tornada 
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dels col·laboradors habituals al setembre va interrompre abruptament aquell parèntesi paritari d’un mes, 
únic a les dues tertúlies recomptades de RAC1. 

 Catalunya Ràdio, entre el terç i la paritat 

La tertúlia d’El matí de Catalunya Ràdio, i la segona més escoltada de Catalunya, frega la paritat amb percentat�
ges que els últims cinc mesos s’han mogut entre el 38 i el 40% de dones. Les tertúlies del Catalunya migdia i el 
Catalunya vespre –que van començar a emetre a finals d’agost i que recomptem des de setembre– assoleixen el 
35% de participació de dones. En conjunt, sumant les tertulianes dels tres espais, a Catalunya Ràdio les dones 
representen un 37% del total. 

El matí de Catalunya Ràdio, dirigit per Mònica Terribas, té una audiència de 448.000 oients diaris, segons l’EGM 
de novembre. És el segon programa radiofònic més escoltat de Catalunya, en competència directa amb El món, 
de RAC1, i el primer programa de la ràdio pública catalana. La seva directora sempre ha expressat públicament 
la voluntat de fer�hi participar més dones, objectiu que ha anat complint des del setembre i que, en el conjunt 
de l’últim semestre del 2016, l’ha situat en un 39% de tertulianes. 

La tertúlia d’El matí tenia un 33% de dones a la taula el mes de juliol, en el primer recompte. El mes d’agost, 
amb una estructura diferent, continguts més estiuencs i a càrrec d’un conductor substitut, Òscar Fernández, va 
assolir el seu resultat més alt fins ara, un 44% de dones. A la tornada de vacances, al setembre, el percentatge va 
baixar al 38%. Les tertúlies d’El matí, sempre amb una dona com a mínim a la taula, són força sovint paritàries i 
en ocasions puntuals tenen una majoria de dones. 

Catalunya migdia i Catalunya vespre són els dos espais informatius, reestructurats al setembre, que tenen tam�
bé una tertúlia pròpia d’actualitat. Catalunya migdia té una audiència, segons l’EGM de novembre, de 110.000 
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oients. Òscar Fernández i Empar Moliner en condueixen la tertúlia diària, en què participen dues –i de 
vegades tres– persones cada dia, la majoria col·laboradores habituals. En els quatre mesos recomptats, 
ha fet percentatges sempre per damunt del terç –globalment un 35%– però sense una clara tendència a 
augmentar. 

La tertúlia del Catalunya vespre, conduïda per Sílvia Cóppulo, té entre quatre i cinc participants diaris, dels 
quals un 35% en conjunt, durant aquests 4 mesos, també han estat dones. Els percentatges mensuals, però, 
han variat més: del 33% de setembre al 40% de desembre, amb un gran sotrac el novembre, moment en què 
va retrocedir fins al 29%. La conductora de l’espai, però, ha expressat sovint la seva voluntat que la tertúlia sigui 
paritària. Catalunya vespre té una audiència, segon l’EGM de novembre, de 60.000 oients. 

 Públic o privat, la principal diferència 

Segons els informes publicats per la revista digital Crític els passats mesos de juliol i setembre, RAC1 (amb 
789.000 oients diaris segons l’EGM) és l’emissora que té més publicitat institucional de Catalunya. El 2015 
va ingressar per aquest concepte 1,45 milions d’euros de la Generalitat i 485.000 euros de l’Ajuntament de 
Barcelona, als quals se sumarien 150.000 euros més en subvencions de la Generalitat. 

Resulta particularment sagnant que, amb aquests ajuts institucionals, l’emissora del Grup Godó tingui només 
un 25% de dones a les seves principals tertúlies. Vet aquí un greu incompliment de la Llei d’igualtat entre dones 
i homes, que clama una correcció de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona amb els mitjans legals i econò�
mics que tenen al seu abast. 

També segons Crític, Catalunya Ràdio va rebre l’any 2015 –a més de l’aportació pressupostària anual fixada 
pel Parlament de Catalunya– 297.000 euros en publicitat institucional de la Generalitat i 163.000 euros més de 
l’Ajuntament de Barcelona. Amb 637.000 oients diaris segons l’EGM, és la segona emissora més escoltada de 
Catalunya. 

Catalunya Ràdio, com a emissora pública, té d’una manera especial el mandat de promoure una representació 
equitativa de l’opinió de les dones a la seva programació. Avui, la representació de dones a les seves principals 
tertúlies és globalment del 37%, un percentatge que no arriba encara ni a la paritat tècnica (mínim del 40% per 
a qualsevol dels dos sexes). Les dones som la meitat de la població de Catalunya i mereixem ser representades 
en la mateixa proporció que els homes als espais d’opinió dels mitjans, ja siguin públics o privats. Cal exigir a 
les institucions que els demanin un esforç especial, superior al que ja estan fent. Les dones no hem d’esperar 
més; és una qüestió de justícia. 



INFORM
E #O

nSónLesDones

17 SIS MESOS DE RECOMPTES #6mesosOSLD

Tertúlies a la televisió:
la importància de ser un mitjà públic

Els matins 
TV3

Divendres 
TV3

Més 324 
Canal 324

8 al dia 
8TV

L’Illa de Robinson
El Punt Avui TV

El Debat de La 1
TVE Catalunya

juliol – – – – – –

agost – – – – – –

setembre 43% 25% 42% 22% 24% –

octubre 40% 37% 42% 24% 18% –

novembre 42% 37% 46% 23% 21% 13%

desembre 42% 41% 48% 28% 23% 28%

Mitjana semestral per tertúlia 42% 35% 44% 24% 21% 19%

Mitjana semestral per mitjà 40% 23%

Mitjana semestral agregada 35%

#OnSónLesDones ha seguit durant el segon semestre de 2016 les principals tertúlies d’actualitat de TV3, 8TV i El Punt Avui TV, però no in-
clourem en el recompte les dades de juliol i agost de cap d’aquests espais. Amb l’excepció d’El Punt Avui TV durant el juliol, cap dels espais 
no es va emetre cada dia durant els dos mesos d’estiu. Aquest recompte, per tant, és des del setembre –quan els programes van començar 
la temporada– fins al desembre. Pel que fa a El Debat de La 1, de TVE a Catalunya, que és un programa setmanal, n’hem recomptat 
només 2 mesos (novembre i desembre), per tant, el citarem només com a element de comparació. 

Segons el recompte que ha fet #OnSónLesDones entre setembre i desembre de 2016, a les tertúlies d’actuali�
tat de les principals cadenes de televisió que emeten en català el percentatge de dones als espais d’opinió 
televisius ha estat del 35%, més alt que en cap altre grup de mitjans. Ni els diaris en paper, ni els digitals ni 
les tertúlies radiofòniques no compten en conjunt amb tantes opinadores. I diem “tantes” per comparació, no 
pas perquè un 35% sigui suficient. 

Però, tal com passa amb la ràdio, també a la televisió la diferència entre mitjans públics catalans i mit-
jans privats és aclaparadora. Sumant els tres programes de Televisió de Catalunya (TV3 i 324), veiem que la 
televisió pública catalana ha tingut un 40% d’opinadores en el període recomptat, és a dir, que ha estat 
tècnicament paritària. 

Les tertúlies de la televisió privada, 8TV (Grup Godó) i El Punt Avui TV (Grup Hermes) han tingut, respec-
tivament, un 24% i un 21% de dones a les tertúlies, que, en conjunt (si sumem el total d’opinadores als dos 
mitjans privats), serien un 23%. 

D’altra banda, TVE, la televisió pública espanyola, emet un debat setmanal només per a Catalunya anomenat 
El Debat de La 1, que el novembre va tenir un 13% de tertulianes, i el desembre, un 28%. Sumant�les, el percen�
tatge total d’aquests dos mesos és del 19%. En aquest cas, TVE no segueix el principi de paritat establert en la 
Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Sense comptar TVE, que ni depèn del control del Parlament de Catalunya i tampoc no hem seguit durant un 
període equivalent a la resta de mitjans, veiem un cop més com els mitjans públics –en aquest cas, Televisió 
de Catalunya– estan més compromesos amb la representació equitativa de l’opinió de les dones que no 
pas els mitjans de titularitat privada. En el cas de la televisió pública catalana, ja és paritària amb un 40% 
d’opinadores. 

La primera bona notícia en l’àmbit televisiu, doncs, és el percentatge paritari de dones a la televisió pública 
catalana (canals TV3 i 324), el mitjà que suma més audiència absoluta amb les tres tertúlies recomptades. Això 
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contrasta amb el fet que les dues tertúlies recomptades de la TV privada queden encara per sota el 
25% de dones. 

La segona bona notícia és l’increment destacable que han tingut en participació de dones algunes de les 
tertúlies recomptades. La tertúlia de Divendres, de TV3, ha pujat 16 punts. I 8 al dia, de 8TV –tot i que amb 
el seu percentatge semestral del 24% li queda molt per millorar–, ha pujat 6 punts de juliol a desembre, i se 
situa en un 28% al final de l’any. Aquestes dues tertúlies serien, justament, les de més audiència de la televisió 
en català. També ha augmentat en 6 punts la tertúlia del Més 324, a la televisió pública, que, amb una mitjana 
semestral del 44%, se situa a finals de desembre en un 48%, i assoleix la paritat real. Aquest percentatge és el 
més alt de tots els mitjans recomptats. 

Sens dubte, el cas tràgic és el de L’Illa de Robinson, d’El Punt Avui TV, que no només no ha fet cap millora sinó 
que, amb un penós 21% semestral de dones, té al desembre un percentatge encara inferior al del setembre. 

 Els matins: Consolidant la paritat tècnica 

Els matins de TV3, dirigit per Carme Ros i presentat per Lídia Heredia, Núria Solé i Carles Costa, aconsegueix un 
percentatge semestral del 42% de dones a les seves tertúlies diàries. Des de l’estiu no ha baixat mai del 
40%. El percentatge dels quinze dies en què va emetre al juliol, i que no incorporem al recompte perquè és 
un mes incomplet, estava encara per sota del terç (un 32%), fet que evidencia que al setembre el mitjà es va 
plantejar de manera clara augmentar la representació de dones, i ho ha aconseguit. Els matins ha tingut entre 
setembre i desembre de 2016 una audiència mitjana de 57.500 espectadors. 

Tot i que els mínims i els màxims de dones a les tertúlies d’Els matins continuen sent més baixos que els dels 
homes, el cert és que mai no falta una dona als debats, i la xifra més habitual són 3 o 4, d’un total d’entre 8 i 9 
participants. 
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 Divendres: Només el cor fa la tertúlia paritària 

La tertúlia d’actualitat de Divendres, amb una mitjana de 138.000 espectadors diaris durant el període recomp�
tat, és la de més audiència a la TV pública catalana. És un programa dirigit per Xavier Cassadó, i en presenta la 
tertúlia Helena Garcia Melero.

En conjunt, el percentatge mitjà de dones tertulianes a Divendres en el període recomptat ha estat del 35%, 
una dada que encara hauria d’augmentar molt. Cal tenir en compte, però, que entre setembre i desembre el 
seu percentatge de dones ha anat augmentant de manera continuada: al setembre tenia només un percentat�
ge del 25% de tertulianes, i el mes de desembre aquest percentatge ha arribat al 41%, és a dir, ha arribat a ser 
tècnicament paritari. 

Entre dues i tres dones participen diàriament en aquesta tertúlia, en què intervenen entre cinc i sis persones. 
Cal destacar que el dia que hi intervenen més dones és el dijous, que fan taula sobre afers del cor. 

 Més 324: A tocar de la paritat real 

Més 324, dirigit i presentat per Xavier Graset, és el programa debat amb més participació de dones de tots els 
recomptats i, per tant, el més modèlic des del punt de vista d’aconseguir una representació realment equilibrada 
de l’opinió de les dones. Des del mes de setembre, en què es va replantejar el format i ja va entrar en pantalla 
amb un 42% de dones a la tertúlia, ha anat augmentant el percentatge, fins al 48% de desembre, campió absolut 
del nostre rànquing. Aquell mes van participar a les diferents edicions del programa 27 tertulianes i 29 tertulians. 

Més 324 és un debat polític d’horari nocturn. Curiosament, l’horari és una excusa clàssica dels programes noc�
turns per no convidar dones; diuen que en aquesta hora incompatible amb la vida familiar, elles no hi poden 
assistir. Tanmateix, la determinació de l’equip del Més 324 fa que, gairebé cada nit, la meitat de les persones 
assistents al debat siguin dones. 
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El nostre reconeixement en aquest programa, que demostra amb responsabilitat i sense excuses 
que quan hi ha voluntat ferma de representar l’opinió de les dones equitativament, ES POT FER, i 
fer-ho ben fet. Més 324 deixa en evidència els programes que justifiquen la falta de paritat amb excuses di�
verses, ja que, tractant�se d’un programa minoritari (amb una audiència mitjana de 51.000 persones el segon 
semestre de 2016) i en un canal temàtic d’informació (el 324), és capaç d’aconseguir diàriament opinadores 
expertes en tots els camps, en horari nocturn i en una quantitat pràcticament idèntica a la d’homes opinadors. 

 8 al dia: Un augment massa lent 

8 al dia amb Josep Cuní, la tertúlia vespertina d’actualitat de la cadena privada 8TV, propietat del Grup Godó, és pro�
bablement la tertúlia amb més audiència de la televisió en català. Tot i que no tenim les dades oficials d’audiència, 
es calcula que l’últim semestre de 2016 podria haver estat d’entre 150.000 i 180.000 espectadors diaris. 

Presentada i dirigida per Josep Cuní, la tertúlia de 8 al dia va tenir al setembre un percentatge del 22% de do�
nes, que, amb diverses oscil·lacions, ha augmentat al desembre fins al 28%. La mitjana semestral queda en 
un 24% més que insuficient: una dona per cada quatre tertulians. 

8 al dia, doncs, acaba l’any amb encara molts dies sense dones (mai no hi falta almenys un home) i molts altres 
dies en què hi ha tres homes i una sola dona. Només podem esperar que es confirmi la tímida tendència a l’alça 
que sembla indicar el 28% assolit al desembre, amb un augment important en el percentatge de dones que els 
permeti complir la llei. 

 L’Illa de Robinson: Fent honor al seu nom 

L’Illa de Robinson és la tertúlia diària d’actualitat d’El Punt Avui TV, la cadena privada de televisió pertanyent al 
Grup Hermes (El Punt Avui). Amb una audiència inferior a les anteriors tertúlies, però no quantificada per EGM, 
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L’Illa de Robinson presenta en la segona meitat de 2016 el percentatge més baix de participació de dones 
a les tertúlies televisives, un 21%, fent honor al seu nom: a l’illa on va naufragar Robinson, efectivament, 
no hi va trobar cap dona. 

Presentada per Igor Llongueres, aquesta tertúlia vespertina bàsicament política té entre 3 i 5 participants dia�
ris, dels quals rarament més d’un és una dona, i hi ha dies en què no n’hi ha cap. D’homes, sempre n’hi ha com 
a mínim dos. Del setembre al desembre, de fet, els seus percentatges de participació de dones han baixat del 
24% al 23%. L’octubre i el novembre, però, van ser molt pitjors, encara: 18% i 21%, molt en la línia del diari del 
mateix grup, El Punt Avui, que té un percentatge semestral del 19% d’articles d’opinió escrits per dones. 

No hi ha explicacions ni excuses per justificar aquest percentatge lamentable, només superat a la baixa pels 
dos mesos recomptats d’El Debat de La 1, de TVE a Catalunya. La propietat i la direcció del mitjà no mostren cap 
interès per augmentar de forma efectiva la representació de l’opinió de les dones, i tot i incomplir així de forma 
evident la Llei d’igualtat, continuen rebent publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya.

 També en TV, ajuts públics pels qui incompleixen la llei 

Si hi ha diaris, mitjans digitals i emissores radiofòniques que reben publicitat institucional i subvencions de la 
Generalitat malgrat incomplir la Llei d’igualtat, també les televisions privades que discriminen i infrarepresen�
ten l’opinió de les dones obtenen d’aquesta manera recursos públics. 

És el cas de 8TV, la cadena del Grup Godó, que, amb una quota de pantalla del 3,3%, segons la revista Crític, va 
rebre durant el 2015 prop d’1,8 milions d’euros en publicitat institucional de la Generalitat. I és el cas d’El Punt 
Avui TV, que va rebre 630.000 euros també de la Generalitat. 

Es podria dir, a la vista dels resultats d’aquest recompte, que només l’aplicació de la Llei d’igualtat garanteix una 
representació òptima de l’opinió de les dones als mitjans, per bé que millorable en alguns casos. No obstant 
això, la Generalitat de Catalunya disposa d’una eina que podria ser molt efectiva, i està prevista, de fet, en la 
mateixa llei, i que fins ara no està aplicant: condicionar la concessió dels ajuts –en publicitat o en subvencions– 
al compliment de la llei.

Demanem, en conseqüència, a les nostres institucions que no dubtin a l’hora de fer aplicar la llei, ja que 
els recursos públics dedicats a ajudar els mitjans incomplidors provenen també dels impostos pagats 
per les ciutadanes que veuen infrarepresentada i, per tant, discriminada, la seva opinió. 


