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Mor la periodista i exdegana
del gremi Montserrat Minobis
b La comunicadora va

morir als 76 anys al no
poder superar una
operació de cor
EL PERIÓDICO
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L

a periodista Montserrat
Minobis va morir ahir als 76
anys al no poder recuperarse de l’operació que li va ser
practicada per una afecció cardíaca.
La primera d’informar públicament
de la defunció va ser Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes, que
va aprofitar per ressaltar la «defensa
dels drets de les dones periodistes a
tot el món» com una de les activitats
a què més afany va dedicar la seva
antecessora. Minobis va ser la màxima representant dels periodistes catalans entre el 2001 i el 2004.
Llicenciada en Filosofia i Lletres i
Ciències de la Informació, Minobis
va començar la seva carrera professional al seu Figueres natal el 1961
com a locutora, redactora i guionista de Radio Popular, una emissora
diocesana (la COPE encara no exis-

ARXIU

b Va dirigir Catalunya

Ràdio 2 anys i va fundar
una agència de notícies
amb visió de gènere

tia). Una dècada després es va traslladar a Barcelona i va treballar a
Radio España, Ràdio 4 i com a redactora del programa Miramar de
TVE, on també va dirigir Informatiu
Matí i Bon dia, Catalunya.
Després d’abandonar el deganat
del Col·legi de Periodistes de Catalunya el 2004, on va accedir després de
ser escollida per una gran majoria (el
75,02% dels vots), Minobis va dirigir
Catalunya Ràdio durant dos anys.
ACTIVISME POLÍTIC / La periodista va mi-

litar a Unió Democràtica de Catalunya (entre 1970 i 1977), va participar
en la fundació del moviment Nacionalistes d’Esquerra el 1980 –al costat
de Josep Maria Espinàs i Magda Oranich, entre d’altres– i va formar part
de la candidatura a l’alcaldia de Barcelona d’Iniciativa per Catalunya a
les municipals de 1995. Un any després, va rebre la Creu de Sant Jordi

33 Montserrat Minobis, al Col·legi de Periodistes, el 2017.

b BBVA amb el medi ambient

Conscienciació. CSR
Europe posa en comú la
inquietud pel canvi climàtic.

BBVA fa un pas
endavant per la
sostenibilitat
Els líders empresarials europeus
s’han unit per un futur responsable
Marta Lucas II MONOGRÀFICS

B

BVA se suma a una crida a
l’acció per la sostenibilitat a
Europa. Recentment ha firmat el denominat Nou acord
per a Europa basat en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
de Nacions Unides, una carta que
CSR Europe va presentar el 7 de maig
passat en una cimera de Brussel·les
dedicada a la sostenibilitat.
Es tracta d’un manifest que té
l’objectiu d’alertar i involucrar empreses, polítics i societat civil en la necessitat d’unir forces per un futur sostenible. Els màxims responsables de
100 grans companyies han subscrit
aquesta declaració a les portes de les
eleccions europees, encara que BBVA
és l’únic banc espanyol que s’ha adherit a aquesta iniciativa. “La societat
s’enfronta a multitud de reptes per a

un futur més sostenible, reptes que
són globals per la seva naturalesa i
que requereixen la implicació de tots.
La bona notícia és que, per primera
vegada en la història, comptem amb
una agenda comuna que ens implica
a tots: els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides”,
assenyala Carlos Torres Vila, president
de BBVA.
CAMÍ COMÚ. L’objectiu de Nou
acord per a Europa és plantejar una
acció col·lectiva per part dels líders
empresarials per conscienciar sobre la
necessitat de traçar un camí en comú
cap a un futur responsable en línia amb
els ODS de l’ONU.
És un manifest que, en vigílies de les
eleccions europees del diumenge 26 de
maig, aposta per l’imperi de la llei i la
cooperació com a grans actius. Busca
respondre a les preocupacions públi-

b CSR Europa busca

impulsar un camí
en comú cap a
l’economia baixa
en carboni

ques sobre el futur d’Europa, un territori
que s’ha de regir pels ODS per assolir
una transformació sostenible que creï
valor per a la societat.
La carta també anima a “crear plataformes col·laboratives i models de
finançament que implementin una
economia digital, sostenible que redueixi els residus, optimitzi els recursos i fomenti l’ocupabilitat de llarga
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en reconeixement a la seva trajectòria professional.
Minobis, també professora de la
UPF, va ser presidenta de la Xarxa Europea de Dones Periodistes i de
l’Associació de Dones Periodistes de
Catalunya del 1994 al 2002. El 2007
va ser presidenta fundadora de La Independent, una agència de notícies
amb visió de gènere, i ja jubilada resumia la informació més destacada
de l’agència a Ràdio Estel.
MANIFEST DEL 8-M / Aquest 2019 va ser
una de les impulsores del Manifest
del 8 de març de les treballadores del
sector de la informació i la comunicació. Durant aquella jornada va
manifestar: «¿Però hi ha hagut cap
avanç? Un de molt significatiu: que
la lluita no s’ha aturat. I que ha agafat una fortalesa planetària. La lluita feminista, la lluita de les dones, ja
no la para ningú».
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va recordar la seva exdegana
com «una persona compromesa
amb la lluita antifranquista i activista en defensa de la llengua catalana i
del dret de les dones». Les seves companyes de La Independent van destacar «la seva incansable activitat, la
seva personalitat i lideratge». Per la
seva part, el Sindicat de Periodistes
de Catalunya va remarcar la seva
participació en diverses iniciatives
per lluitar contra la precarietat de la
professió. «Va tocar moltes tecles
professionals, però no va defugir
mai el problema dels condicionants
laborals en el dret a la informació»,
va recordar l’organització. H

durada i la cohesió social”, destaca
el manifest presentat.
El Nou acord per Europa es va presentar durant l’última cimera dels ODS,
organitzada per la xarxa europea de
Responsabilitat Social Corporativa, CSR
Europe, el 7 de maig passat. Hi va participar la comissària de Medi ambient,
afers marítims i pesca de la UE, Karmenu Vella, i el CEO de Solvey, Ilham Kadri,
que va representar tots els signataris
d’aquesta carta.
TRANSICIÓ. Segons CSR Europe, la
xarxa líder en responsabilitat i sostenibilitat corporativa a Europa, assolir els
ODS a través d’una transició a models
de producció i consum sostenibles podria obrir oportunitats valorades en més
de 10 bilions d’euros, que aportarien
valor a la societat i assegurarien un desenvolupament responsable.
Amb aquest objectiu, CSR Europe
treballa amb els líders europeus en una
estratègia general per una Europa sostenible el 2030. Sota el títol Liderar i involucrar, la cimera d’ODS de Brussel·les
s’ha convertit en la cita referent a Europa que reuneix anualment companyies
al voltant del llenguatge comú d’aquests
objectius de Nacions Unides.
A més de BBVA, entre les 100 companyies internacionals que s’han sumat a aquesta iniciativa hi ha BASF,
Volkswagen, Generali, Danone, Iberdrola, Johnson & Johnson, Coca Cola,
Samsung, IBM, Enel, Moody’s, Sodexo,
Engie, ArcelorMittal, Orange, Total, Bridgestone EMEA, Rabobank, E.ON, BNP
Paribas, Enagás, Hochtief, Janssen,
Meliá Hotels International, Nordea Bank
o Vodafone.M

