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AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■La periodista figuerenca Mont-
serrat Minobis va morir ahir als 
anys, segons va informar la dega-
na del Col·legi de Periodistes,
Neus Bonet. En declaracions a
TV, Bonet va detallar que Mino-
bis no ha superat una operació
quirúrgica que tenia prevista i ha
mort, i va ressaltar la seva «defen-
sa dels drets de les dones perio-
distes a tot el món», entre altres de
les seves activitats.

El director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, també va informar
a través del seu compte a la xarxa
social Twitter de la mort i va recor-
dar que Minobis «va ser directora
de Catalunya Ràdio, degana del
Col·legi de Periodistes, presidenta
de la Xarxa Europea de Dones Pe-
riodistes i de l’Associació de Do-
nes Periodistes de Catalunya, i
Creu de Sant Jordi». 

Nascuda a Figueres el , Mi-
nobis es va llicenciar en Filosofia
i Lletres i Ciències de la Informa-
ció, va ser directora de Catalunya
Ràdio (-) i professora a
la Universitat Pompeu Fabra. Va
començar la seva carrera perio-
dística a Ràdio Popular de Figue-
res el . Deu anys després es va
traslladar a Barcelona i va treba-
llar a diversos mitjans com Ràdio
, on feia entrevistes per als pro-
grames culturals. També va treba-
llar en el programa Miramar, de
Televisió Espanyola, i va dirigir
l’Informatiu matí i el Bon dia, Ca-
talunya. Va col·laborar en mitjans

escrits com l’Avui, l’Hoja del Lu-
nes, Oriflama i Serra d’Or.

Entre els anys  i , Mi-
nobis també va ser presidenta de
la Xarxa Europea de Dones Perio-
distes i de l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya. La seva
implicació en la lluita pels drets de
les dones en tots els àmbits també
la va dur a crear, el , La Inde-
pendent, una agència de notícies
centrada en notícies relacionades
amb la igualtat de gènere.

Mostres de condol a les xarxes
Les xarxes socials es van omplir de
mostres de condol per la pèrdua
de la periodista Montserrat Mino-
bis. El president de la Generalitat
de Catalunya, Quim Torra, va re-
cordar que la periodista va ser dis-
tingida amb la Creu de Sant Jordi
i va voler expressar el seu condol
a la família, mentre que la conse-
llera de la Presidència, Meritxell
Budó, va ressaltar que va ser una
«dona, periodista i lluitadora». 

També la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones (ICD), Nú-
ria Balada la va recordar per «la
forta implicació amb la lluita per
a la igualtat efectiva de dones i ho-
mes». A través d’un comunicat,
Balada va lamentar que la seva
mort suposa que «la societat cata-
lana ha perdut una activista amb
molts anys d’experiència en la
lluita feminista i amb molts pro-
jectes per a desenvolupar».

Minobis va mantenir una estre-
ta relació amb l’Institut Català de

les Dones com a activista per a la
millora de la situació de les dones
periodistes i la representació del
gènere als mitjans de comunica-
ció. Actualment era coordinadora
del Grup de Treball de Dones i
Mitjans de Comunicació del Con-
sell Nacional de les Dones de Ca-
talunya, òrgan consultiu de l’ICD.

L’expresident de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va lamentar
a les xarxes socials que s’hagi
«apagat una veu de llarga trajec-
tòria». El vicepresident del Go-
vern, Pere Aragonès, va parlar
d’una «periodista de raça». La
consellera Ester Capella va asse-
gurar que amb la seva pèrdua «el
feminisme, el periodisme i el país
estem de dol». L’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, va apuntar al
fet que ha estat «un referent indis-
cutible de periodisme compro-
mès i feminista, que va obrir camí
per les dones que vindríem des-
prés». Per la seva part, el primer
secretari del PSC, Miquel Iceta, es
va ressaltar «el seu compromís cí-
vic i el seu feminisme».

Des de l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, entitat
que va presidir, també van recor-
dar la seva trajectòria. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya, on va
ser degana, s’hi va referir com
«una persona compromesa amb
la lluita antifranquista i activista
en defensa de la llengua catalana
i del dret de les dones». 

Altres entitats com el Sindicat
de Periodistes van voler reivindi-

car «el seu exemple professional i
el seu tarannà com a llegat per als
periodistes de sempre». El SPC
també va destacar en un comuni-
cat que la notícia els ha sorprès
perquè «malgrat estar jubilada, no
cessava en les activitats de defen-
sa de la professió, de la dona pe-
riodista i dels drets dels professio-
nals de la informació».

El Consell de Govern i l’equip
de direcció de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), a través del perfil de

Twitter, va lamentar «la dolorosa
pèrdua de qui va ser directora de
Catalunya Ràdio» i van expressar
el seu condol.

A més, el director de RTVE a
Catalunya, Carles González, a
Twitter, va definir Minobis com
una «dona ferma i compromesa
amb qualsevol causa social, però
especialment els feminismes», i
va recordar que va ser pionera du-
rant els primers anys de RNE - Rà-
dio  i una destacada col·labora-
dora de TVE Catalunya.

Dol al periodisme català
per la mort als 76 anys
de Montserrat Minobis
Nascuda a Figueres, va dirigir Catalunya Ràdio, va ser degana del Col·legi
de Periodistes de Catalunya i va impulsar projectes pels drets de les dones

Montserrat Minobis, en una fotografia del 2017. COL·LEGI DE PERIODISTES 

DdG BEGUR

■ La begurenca Maria Isabel Pi
Ferrer, més coneguda al municipi
com «la senyoreta Isabel», ja que
durant molts anys va ser mestra al
municipi, va celebrar   anys el
passat dia . Per commemorar
l’efemèride, la parròquia de Sant
Pere de Begur va acollir ahir una
missa d’honor que va aplegar
veïns del municipi, molts d’ells
exalumnes seus.  Al final de la mis-
sa, Isabel Pi es va fer una foto de
família a l’escalinata de l’església.
Uns moments abans, l’alcalde i la
regidora de Serveis Socials, Joan
Loureiro i Encarna García, li van
entregar un ram de flors i un ob-
sequi en nom de l’Ajuntament.

La begurenca Maria
Isabel Pi Ferrer, «la
senyoreta Isabel»,
celebra 100 anys

Maria Isabel Pi Ferrer, amb l’alcalde, Joan Loureiro. AJUNTAMENT DE BEGUR

El director gerent de l'Hospi-
tal de Sant Pau, Albert Salazar,
i el director general de la Fun-
dació Bancària "la Caixa", Jau-
me Giró, han presentat el pri-
mer assaig clínic del nostre
país sobre immunoteràpia
amb un tipus especial de
cèl·lules CAR-T per als pa-
cients de limfoma que ja ha-
gin esgotat altres possibili-

tats terapèutiques disponi-
bles.
"La Caixa" destinarà 2 milions
d'euros a l'aplicació del trac-
tament, que pretén ser una
nova via de curació per als
diagnosticats de limfoma no
Hodgkin B.
La teràpia CAR-T consisteix a
extreure sang al pacient i se-
parar els limfòcits T. Al labo-
ratori, gràcies a l'enginyeria
cel·lular, 's’arma' aquests limfò-
cits T perquè, injectats de nou
en el pacient, reconeguin i
eliminin les cèl·lules cancero-
ses.
Aquest acord permet que es
dugui a terme la fase I de l'as-
saig clínic al llarg d'aquest
any.

Teràpia CAR-T per tractar el limfoma

Teràpia CAR-T: una nova via per
tractar el limfoma no Hodgkin B


