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CONSULTA SOBIRANISTA | ACABA DE PUBLICAR EL LLIBRE ‘SOBIRANIA.CAT’

SO C IE TAT

ENTREVISTA | Saül Gordillo Periodista

El banc de
llet materna
necessita
més donants

‘La política a Catalunya l’han
accelerat les xarxes socials’
M. VICTÒRIA BERTRAN

- En vista de l’auge independentista a la xarxa, cal canviar
a l’himne el ‘bon cop de falç’
per ‘bon cop de tuit’?
- Home, doncs avui sí. Avui defensar la terra passa per defensar
unes idees en l’entorn digital. I
això es fa a Twitter, sí. El que passa és que no n’hi ha prou amb això. La política no només requereix clicactivisme. Cal que el clic
a la xarxa serveixi després per fer
acció real al carrer, com ha fet el
sobiranisme en les darreres diades i mobilitzacions.
- Sense les xarxes socials, l’independentisme tindria menys
suports?
- Claríssimament. Sense internet, el sobiranisme no hauria entrat a l’agenda mediàtica com ha
entrat, perquè els mitjans tradicionals determinats temes no els
han plantejat fins que han estat
molt evidents al carrer i a la xarxa. Els grans mitjans parlen ara
del procés perquè és un clam. I
és un clam i els mitjans en parlen
perquè durant molt de temps
aquest debat sobiranista s’ha
anat coent a la xarxa.
- El sobiranisme ha anat de la
xarxa al carrer i ha estat després que s’ha reflectit en els
mitjans tradicionals?
- La normalitat s’ha conquerit a
la xarxa en els deu últims anys i
després s’ha traslladat al món
analògic. Surt el diari Ara, l’edició en català de La Vanguàrdia, hi
ha més planes en català i neix la
secció ‘Catalunya’ al Diari...
- I, ara, política i xarxes socials
es retroalimenten, diu vostè a
‘Sobirania.cat’?
- És el que pretenc explicar. La
crònica política no s’entén sense
l’evolució d’internet i la nova
manera d’informar-se.
- La velocitat de l’actualitat política ve condicionada per la
immediatesa de la xarxa?
- Sí, les xarxes ho han accelerat
tot i condicionen la política a Catalunya. I es fa periodisme en
temps real perquè també es fa
política en temps real.
- El periodisme també es veu
abocat al vertigen. Amb quins
riscos i avantatges?
- Jo també treballo en un mitjà
tradicional i defenso la premsa
que s’està posant les piles i s’està
reinventant en l’entorn digital.

General

PERFIL | Nascut a Calella, Saül Gordillo (42)
és un dels periodistes més actius a la xarxa.
Exdirector de l’Agència Catalana de Notícies
(ACN), és cap de continguts digitals a ‘El Pe-

riódico’. El seu blog ha fet deu anys, el mateix període que analitza al seu darrer llibre,
‘Sobirania.cat’ (Crea’t Edicions), sobre el pes
d’internet en el procés polític a Catalunya.

Saül Gordillo ha presentat a Tarragona ‘Sobirania.cat. 10 anys de la revolta política catalana a internet’. L. MILIÁN

Defenso el valor de les marques,
de les redaccions i dels professionals. I crec que el periodisme se
salvarà precisament per l’excés
de soroll que hi ha a la xarxa.
- Quina és la seva recepta per a
la supervivència?
- L’única garantia és que tinguem
credibilitat, i que la gent accepti
que tenim un paper de referència en una societat amb molt de
soroll i molt cabal d’informació.
Tanta informació que fa que al final t’hagis de refiar d’una sèrie

- Qui van ser els pioners del
sobiranisme a les xarxes?
- Jo al llibre Sobirania.cat hi recullo 200 fitxes de persones
que hi han tingut un paper rellevant, de diversos àmbits,
formacions i generacions,
molt transversals i molt plurals. Ni tots són sobiranistes
ni tots parlen de política. Hi
ha molta gent que ha fet contribucions molt diverses perquè a internet avui hi hagi un
espai català propi i autosuficient.

- Per què no està passant a la
xarxa amb l’unionisme el mateix que amb el sobiranisme?
- Internet és un bon mirall de la
manera de ser catalana. I la xarxa enllaça molt amb la manera
de ser dels catalans: col·laboració, dinamisme, generositat, solidaritat, participació, innovació, frescor... Això és Catalunya.
A més, l’unionisme s’ha mogut
molt en el món oficial i del poder, que usa unes eines tradicionals que són les que ara estan en
crisi.
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❞
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de persones o de marques. Els
periodistes tenim molt a guanyar si som exigents amb nosaltres mateixos.

- Hi ha gent clau que no és ni polític, ni escriptor, ni periodista?
- N’hi ha molts, d’aquests. Hi ha
gent que un dia va tirar endavant una iniciativa. Com el Josep Casadellà, que va iniciar el
#novullpagar amb un vídeo que
va desencadenar una campanya
de desobediència. Hi ha moltes
persones que han fet molts anys
feina de formigueta a la xarxa.
La seva suma ha fet que hi hagi
aquesta sensibilitat a internet.

- Què vol dir?
- Que si et veus instal·lat en el poder no perceps la necessitat
d’unes xarxes i eines ciutadanes
per incidir-hi. En el fons el fenomen que viu Catalunya és regenerador, alternatiu, de baix a
dalt. El moviment ciutadà de demanda de més i millor democràcia que es viu a tot el món, a Catalunya l’encarna el sobiranisme. I
és el sobiranisme qui millor ha
entès i utilitzat les noves eines.

On primer
conquereix
l’independentisme la
normalitat és a la xarxa

- I en el món digital, quins
són els reptes?
- Recuperar el bon rotllo que
hi ha hagut els deu últims
anys, i no caure en les provocacions i en el risc que internet esdevingui un camp de
batalla.

L’activisme a internet
és un bon mirall
de la manera de ser
dels catalans

Crec que el
periodisme se salvarà
per l’excés de soroll
que hi ha a les xarxes

■ El banc de llet materna de Catalunya va fer ahir una crida urgent perquè les reserves estan
sota mínims i necessita un
50% més de mares donants
per poder atendre tots els nadons que la requereixen.
El banc, que depèn del Banc
de Sang i Teixits, va destacar
que els nadons prematurs s’han
disparat un 40% l’últim any i
que els neonatòlegs cada vegada fan servir més la llet materna pels beneficis que aporta als prematurs.
Més d’un miler de dones
han estat donants de llet materna a Catalunya des que es
va posar en marxa el banc fa
tres anys, de les quals 321 ho han
fet al llarg d’aquest any, un
80% més que en el mateix període de l’any anterior.

En el Joan XXIII
Durant els nou primers mesos d’aquest any, un total de
361 nadons prematurs extrems
s’han alimentat amb llet materna de mares donants, una
xifra que suposa un 36% més
que en el mateix període de
l’any passat.
En canvi, les donacions de
llet no han crescut al mateix ritme, el que provocat que actualment només hi hagi reserves de llet materna per a una
setmana de consum.
Actualment, utilitzen llet
materna del Banc vuit hospitals de Barcelona, així com el
Josep Trueta de Girona, l’Arnau de Vilanova de Lleida i el
Joan XXIII de Tarragona.
TR IB U N ALS

Tretze mesos de presó
per a l’exalcalde de
Llavaneres
L’exalcalde de Sant Andreu
de Llavaneres (Maresme) per
CiU i actual regidor no adscrit
a l’oposició, Bernat Graupera, ha
estat condemnat a tretze mesos
de presó i tretze més d’inhabilitació per un cas de mobbing
(assetjament psicològic).
L’exalcalde, a més, haurà
d’indemnitzar amb 10.000 euros el funcionari que el va denunciar, l’exdirector d’Urbanisme de l’Ajuntament, Hugo Roldan. Segons el jutge,
Graupera el va «apartar» de
la feina amb voluntat de «degradar-lo moralment».
La sentència destaca que
les decisions de l’alcalde són
injustificades i demostren
«l’intent d’humiliar el treballador». El jutge afegeix que
aquesta actitud «es contradiu
amb els valors que se li exigeixen a un alcalde».
■

