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Setze articles de 2016: la meva selecció
personal d’entre el bo i millor de CRÍTIC
Roger Palà

S’acaba l’any i és temps de fer balanç. I, si parlem de periodisme, “fer balanç” molt sovint
equival a “fer llistes”. A CRÍTIC vam publicar fa alguns dies la llista amb els continguts més llegits
de 2016. Però avui m’agradaria oferir-vos una selecció diferent. No és una tria del més llegit o del
més compartit a les xarxes socials. És una selecció personal (però transferible) d’aquells articles
que, per un motiu o un altre, més m’han agradat d’entre tots els que hem publicat aquest any que tot
just acabem. Per allò de fer-ho rodonet, n’he triat setze. Hi ha de tot i de diversos autors:
investigacions, entrevistes, perfils, anàlisis… Tot plegat ho hem fet, com sempre, amb amor i
#sentitcrític.

1) Els contractes ‘a dit’ del bufet de Miquel Roca amb la
Generalitat
Un dels reportatges que ens han dut més feina aquest any fa referència a les sucoses contractacions
de la Generalitat amb tota mena de bufets d’advocats (però, en especial, amb allò que se’n diu
‘togues daurades’). Una investigació que va néixer arran d’una petició de dret d’accés a la
informació pública, gràcies a la qual vam aconseguir un document d’Excel immens amb més de
2.500 entrades. Vam trobar-hi contractes ‘a dit’ molt suculents, per exemple, amb el bufet propietat
de Miquel Roca. Per cert: després de la publicació del reportatge, el contracte que s’havia endut
aquest bufet per la via directa va ser posat a concurs públic.

EXCLUSIVA / Més de 22 M€ gastats en advocats externs en 5 anys de Govern CiU. Amb
detall https://t.co/KJVsv1uDHB pic.twitter.com/bG1KhxTf2v

— elcritic.cat (@SentitCritic) April 26, 2016

2) Inipro, el cas de presumpta corrupció que pot posar el
PSC contra les cordes
En Marc Font té un màster a cremar-se les celles resseguint els BOP i els DOGC. A força de moltes
hores de feina va elaborar aquest reportatge sobre el ‘Cas Inipro’, que va esclatar a Tarragona arran
d’una denúncia de la CUP i que finalment s’ha estès arreu de Catalunya… afectant molts dels
ajuntaments on en Marc ja havia detectat algunes contractacions peculiars.

Nou de cada deu contractes públics del grup Inipro, dirigit per un militant del PSC, són
d'ajuntaments socialistes https://t.co/kKQjlz4O6u

— elcritic.cat (@SentitCritic) March 16, 2016
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3) El viatge de Trias a la boda de la filla d’Artur Mas que
vam pagar entre tots els barcelonins
Aquest article no va agradar gaire a l’exalcalde de Barcelona, que va arribar a acusar-nos en una
entrevista a BTV d’haver difós una filtració interessada. Res més lluny de la realitat: com el senyor
Trias ja deu saber, existeix una cosa anomenada Llei de transparència. I en aquest cas, a més de la
llei, també hi havia uns periodistes disposats a cremar-se les pestanyes repassant documents d’Excel
fins a localitzar unes despeses una mica curioses…

EN PRIMÍCIA: L'Ajuntament va pagar el viatge de Trias a Menorca per anar a la boda de
la filla d'Artur Mas. https://t.co/0DXxzWUAie

— Roger Palà (@RogerPala) May 10, 2016

4) El diccionari de l’extrema dreta de Jordi Borràs
El fotoperiodista Jordi Borràs, col·laborador habitual de la casa, de tant en tant també ens deixa
escrites algunes ‘perles’. Una d’aquestes ‘perles’ és aquest necessari reportatge on detalla amb
noms i cognoms les organitzacions més representatives de la nova –i perillosa– extrema dreta a
Catalunya.

'Diccionari de l’extrema dreta a Catalunya, de la A a la Z'. Text i fotos de @jordiborras.
https://t.co/w8FOaIXBRt #12OctubreRESaCELEBRAR pic.twitter.com/lQLsnWSYnl

— elcritic.cat (@SentitCritic) October 12, 2016

5) Radiografia del Grup Planeta: fiscalitzant el gran poder
econòmic
La fiscalització dels grans poders econòmics del país és una de les raons de ser de CRÍTIC. Per això
ens agrada, de tant en tant, publicar reportatges amb profunditat com aquest que va fer en Marc
Font. El Grup Planeta: negocis, poder i ariet contra la independència. 

[EN OBERT] Gràfic de les principals empreses del Grup Planeta: editorials, mass media i
centres formatius https://t.co/drxKMIdjyR pic.twitter.com/quFGSb7Gtl

— elcritic.cat (@SentitCritic) November 2, 2016

6) El mapa de la vergonya: els barracons a les escoles
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catalanes
L’educació és una de les nostres obsessions. Tots els temes sobre aquest àmbit que elaborem a
CRÍTIC solen funcionar molt bé i generen gran interès en la nostra comunitat. Per això aquest 2017
serà un dels àmbits que volem potenciar més. Una de les ‘perles’ de l’any ha estat aquest mapa dels
barracons als centres escolars catalans, elaborat per Sergi Picazo.

[JA EN OBERT] Mapa interactiu dels barracons escolars a Catalunya, municipi a
municipi https://t.co/DPxc0kYwnp pic.twitter.com/jJDu3wp2Dp

— elcritic.cat (@SentitCritic) September 15, 2016

7) Feminisme crític: dades contra els estereotips masclistes
Seguim amb els temes educatius, aquest cop amb visió de gènere. Estem especialment contents de
la col·laboració que des de fa temps mantenim amb les companyes de l’Observatori IQ per elaborar
el blog ‘Feminisme Crític’. Periodisme i dades contra els estereotips masclistes, també a l’escola.

Nenes de lletres, nens de ciències?… i més preguntes sobre escola i gènere,
@iquotidiana https://t.co/FpYdGNWATs pic.twitter.com/VBgojUs5oV

— elcritic.cat (@SentitCritic) July 8, 2016

8) L’entrevista més polèmica de l’any: la ‘Via Asens’ cap al
referèndum
Reconec que m’ho vaig passar d’allò més bé entrevistant en Jaume Asens. Era agost, teníem temps,
en Jaume portava una llarga temporada llegint i pensant… L’Asens tenia moltes ganes d’explicar
coses i nosaltres que les expliqués. Vam passar un matí a casa seva conversant i el resultat va ser
aquesta entrevista, amb un titular que era pura dinamita.

ENTREVISTA Jaume Asens proposa fer el referèndum i les eleccions constituents el
mateix dia https://t.co/2QspF2ZEzC pic.twitter.com/4kyVCp7qcZ

— elcritic.cat (@SentitCritic) September 1, 2016

9) ‘Indepes’ i ‘comuns’: debat obert
El debat entre els ‘comuns’ i l’independentisme ha estat un dels ‘hits’ de la temporada a la secció
d’anàlisi i opinió de CRÍTIC. El politòleg Jordi Muñoz va publicar a primers d’agost un article que
va assolir màxima difusió a les xarxes i que va generar dues rèpliques molt interessants de Gerardo
Pisarello i de Jose Téllez. Realment va ser el debat polític de l’estiu, lluny de les polèmiques de
curta volada sobre Franco i el Born.
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'Els Comuns i l’independentisme: punt i seguit'. Opinió de @jordimunozm a CRÍTIC
https://t.co/4O2Lvah9Gp pic.twitter.com/gVxDiHBIOu

— elcritic.cat (@SentitCritic) August 2, 2016

"Els Comuns, el ‘processisme’ i la conquesta de noves sobiranies". @G_Pisarello respon
l'article de @jordimunozm https://t.co/N2RpUY3vns

— elcritic.cat (@SentitCritic) August 9, 2016

Opinió José Téllez: "Esquerra i independentisme: a Badalona sí que es pot"
https://t.co/4i5knfH3Sn pic.twitter.com/nxo6tNdvZy

— elcritic.cat (@SentitCritic) September 11, 2016

10) Conversa amb Santiago López Petit: “La CUP és
tragicòmica i Podem, directament, cínic”
M’encanten les entrevistes estivals de CRÍTIC. Enguany una de les més reeixides va ser aquesta que
va fer en Joan Carbonell al filòsof Santiago López Petit. Ens fa molt feliços que continguts amb
càrrega de profunditat com aquest tinguin molta difusió i lectures.

[EN OBERT] Entrevista S. López Petit: “En el 15-M ens va faltar més ràbia i més
estratègia” https://t.co/BF1jf3Ub4w pic.twitter.com/8mFH8NHQTF

— elcritic.cat (@SentitCritic) August 12, 2016

11) Picazo, Palà & Jaume Roures: “El Manifest Comunista no
diu que la gent no pugui guanyar diners”
Sens dubte, un dels ‘hits’ de l’any. Els dos de CRÍTIC ens vam presentar un matí a l’edifici Imagina
de la Diagonal, vam pujar fins al pis més alt i vam entrevistar Jaume Roures, un dels senyors de
Mediapro. Al principi, tot plegat era una mica fred, però després la cosa va fluir i va deixar-nos
titulars per emmarcar.

Entrevista a fons i amb @SentitCritic a Jaume Roures, de Mediapro. No deixarà
indiferent!!! https://t.co/mS67PTJm32 pic.twitter.com/sTfq5MTalP

— Sergi Picazo (@sergipicazo) June 9, 2016
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12) En Picazo no volia escriure sobre Cuba (però el
vaig pressionar molt i va funcionar)
El títol de l’article realment fa honor a la veritat: vaig haver de pressionar molt fort el Sergi perquè
un matí de dilluns deixés tot el que estava fent i escrivís l’article que molta gent estava esperant
arran de la mort de Fidel Castro. Fem periodisme lent, però de vegades cal reaccionar ràpid (tot i
que, en el cas de CRÍTIC, ràpid vulgui dir dos o tres dies després).

'No volia escriure aquest article: Cuba fa mal', l'opinió de @sergipicazo sobre el país que
va liderar Fidel Castro https://t.co/DZ4rg02VtC pic.twitter.com/EN7sCthBPu

— elcritic.cat (@SentitCritic) November 29, 2016

13) Crítica al pacte de Barcelona en Comú amb el PSC
Algú havia d’escriure aquest article des d’aquest punt de vista. I el vam escriure nosaltres.

[NOU POST] Crítica al pacte dels Comuns amb el PSC. Un pas enrere molt rellevant.
https://t.co/kcP2Tshp0E pic.twitter.com/qQankxGEmO

— Roger Palà (@RogerPala) May 9, 2016

14) La Montse Santolino passejant amb Pérez Andújar
Aquest any, amb la polèmica de Pérez Andújar de teló de fons, la tremendíssima Montse
Santolino ens ha escrit aquesta fantàstica peça sobre la perifèria metropolitana. La nostra Àfrica
interior.

Opinió de Montse Santolino (@montsanto): Passejos amb Pérez Andujar: la perifèria
metropolitana, l’Àfrica interior https://t.co/ha2Ll5q3QX pic.twitter.com/HYVjDpISm3

— elcritic.cat (@SentitCritic) September 22, 2016

15) El ‘double combo’ de Toni Trobat: Trump & Sanders
Us confessarem una cosa: vam estar a punt de no encarregar-li al Toni Trobat el perfil sobre Donald
Trump. “Al final segur que guanyarà Hillary i serà un contingut que caducarà en tres dies; no sé si
val gaire la pena que el facis”. Doncs bé, per sort, al final en Toni ens va convèncer i vam publicar
una peça que s’ha convertit en imprescindible. Uns quants mesos abans, en Trobat havia publicat
també un magnífic text sobre Bernie Sanders i l’esquerra nord-americana, que avui encara té una
vigència increïble.

https://twitter.com/sergipicazo?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/DZ4rg02VtC
https://t.co/EN7sCthBPu
https://twitter.com/SentitCritic/status/803493703075635200?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/kcP2Tshp0E
https://t.co/qQankxGEmO
https://twitter.com/RogerPala/status/729566654695251968?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/montsanto?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ha2Ll5q3QX
https://t.co/HYVjDpISm3
https://twitter.com/SentitCritic/status/778836277873430530?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
6 / 6

Gran reportatge de @antonitrobat per @SentitCritic sobre #Trump i la dreta als EUA
https://t.co/DWFY4nrxTu #ElectionDay pic.twitter.com/Bsd0I3LVIj

— Manel (@manelrosalvador) November 8, 2016

[MÓN] Anàlisi del fenomen Bernie Sanders, la vigília del Superdimarts als Estats Units
https://t.co/5FHhdJU3Rk pic.twitter.com/ocUIqjJFNO

— elcritic.cat (@SentitCritic) February 29, 2016

16) El fil rebel de Montserrat Roig
Ho reconeixem: tenim la secció de ‘Perfils’ una mica oblidada. Però, quan ens hi posem, publiquem
perles com aquest article de Jordi de Miguel sobre Montserrat Roig. Un text emocionant sobre
una autora que cal reivindicar en totes les seves vessants, també la periodística. Sempre Roig!

Montserrat Roig i el fil rebel d'Ariadna. Recuperació i vindicació d'una veu
extremadament vigent. A @sentitcritic. https://t.co/0NwIVZkB7h
pic.twitter.com/XxRJ48bnWW

— Roger Palà (@RogerPala) November 2, 2016
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