
Évole posa cara a la tanca 
3‘Salvados’ grava un salt i analitza el fenomen migratori a Melilla
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D
esprés d’uns dies en què el 
drama de la tanca de Meli-
lla ha fet córrer rius de tin-
ta, Jordi Évole ha decidit 

viure de prop a Salvados (La Sexta, 
21.30) la situació per la qual estan 
passant els immigrants subsahari-
ans en aquesta zona fronterera. El 
programa analitza els perquès 
d’aquest fenomen migratori des 
d’un costat i l’altre del filat de gani-
vetes. «És un intent de posar cara a la 
tanca –explica el periodista–, amb 
l’objectiu d’acostar al teleespecta-
dor un món que se cenyeix només a 
les xifres».
 Évole aconsegueix endinsar-se 
a la muntanya Gurugú, refugi dels 
immigrants que esperen fer el salt, 
per conèixer el seu testimoni. Amb 
ells comparteix una jornada per sa-
ber de primera mà com han aconse-
guit arribar fins allà, de quina ma-
nera s’organitzen, les condicions 
en què viuen i el seu desig per tras-
passar la frontera sud. «Quan veus 
la tanca amb les ganivetes que ferei-
xen i saps que és l’home qui la cons-
trueix, no és normal –explica una de 
les persones congregades allà–. Ells 
saben que els que salten no són ani-
mals». Évole és conscient que aques-
ta estampa ja l’han mostrat abans 
altres col·legues de professió, com 
els reporters d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA Mayka Navarro i José 
Luis Roca. «Ara ens ha tocat a nosal-
tres explicar-ho», admet.
 La gendarmeria marroquina im-
pedeix captar imatges dels immi-
grants, però Évole va estar acompa-
nyat per Sergi Cámara, fotoperiodista 
que des del 2004 puja habitualment 
a aquesta muntanya. Allà, el perio-
dista conversa amb el pare Esteban, 
dirigent de l’única organització que 
ofereix ajuda i assistència sanitària a 

totes aquestes persones.
 La policia del país africà ha estat 
en algun moment un escull que s’ha 
de trampejar, com explica Évole. 
«Tant a l’entrar al país com a la sor-
tida hem tingut problemes, perquè 
els marroquins es posen nerviososç 
–diu–. No volen mostrar què passa». 
El periodista també es refereix a les 
autoritats espanyoles: «El Govern 
tampoc vol ensenyar què hi passa». 
I posa l’exemple del Centre d’Estada 
Temporal d’Immigrants (CETI) de 
Melilla, pensat per albergar 480 per-
sones malgrat que en aquest mo-
ment hi ha al voltant de 1.500 ocu-
pants.  A l’equip de Salvados només se 

li va permetre gravar des de l’exteri-
or. Estrella Galán, secretària general 
de la Comissió Espanyola d’Ajuda al 
Refugiat (CEAR), posa llum sobre les 
xifres de subsaharians que esperen 
travessar la tanca –uns 30.000, se-
gons apunten fonts oficials– i expli-
ca com funcionen aquestes instal-
lacions.

UN SALT «PESCAT» // A la banda espanyo-
la, un agent de la Guàrdia Civil ex-
plica com viuen les autoritats polici-
als els reiterats intents de salt i si dis-
posen d’algun protocol d’actuació. I 
Salvados «ha pescat» una d’aquestes 
accions «a base d’estar alerta diver-

sos dies a les cinc de la matinada». La 
policia va permetre a la càmera de 
l’espai gravar mentre els emigrants 
pujaven la tanca i eren allà. «Ens vam 
quedar frustrats perquè no ens van 
deixar continuar quan ja eren a sota 
i els va rebre la policia marroquina, 
tot i que vam sentir els crits de do-
lor». No obstant, gràcies a «un bon te-
leobjectiu», el programa podrà mos-
trar algunes d’aquestes imatges.
 Salvados, que des d’aquest diu-
menge fa un parell de setmanes de 
vacances, es pregunta també si hi ha 
alguna relació entre la cooperació 
d’Europa amb l’Àfrica i els interes-
sos econòmics europeus. H

DRAMA AL noRD De L’ÀFRICA

33 Jordi Évole, durant una conversa amb uns immigrants subsaharians, a la muntanya Gurugú.

LA SEXTA

TV-3 repassa el llegat de 
la Mancomunitat catalana
3Dues sèries per a la TV i ràdio local completen el projecte 
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TV-3 modifica avui (21.50) la seva 
programació nocturna habitual 
per oferir l’especial Somiar un país, 
construir un somni. Mancomunitat de 
Catalunya. 100 anys, que rememora 
l’obra d’aquest organisme amb mo-
tiu del centenari de la seva fundació, 
que se celebra avui mateix.

 El treball, que forma part d’un  
ampli projecte audiovisual produït 
per La Xarxa de Comunicació Local 
i Optim TV (Pujol / Catalunya. El consell 
de guerra), repassa el llegat polític i 
social d’aquesta institució que, mal-
grat la seva curta existència (1914-
1924), va ser clau en la història de 
Catalunya i del municipalisme: va 
aconseguir agrupar les quatre dipu-

tacions catalanes i va representar 
el primer reconeixement de l’Estat 
a la unitat territorial de Catalunya 
des del 1714. A més a més, va impul-
sar molts projectes en àmbits com 
les obres públiques, la sanitat, l’edu-
cació i la cultura, entre altres, sota 
el mandat dels seus dos únics pre-
sidents, Enric Prat de la Riba i Josep 
Puig i Cadafalch.

eSPeCIAL  El documental, d’una hora de du-
rada, aporta una visió general de la 
Mancomunitat i fa un repàs a les po-
lítiques de la institució, com trencar 
l’aïllament de pobles i ciutats amb la 
construcció de carreteres i l’exten-
sió de la xarxa de telefonia, millorar 
l’atenció sanitària i social i reformar 
el sistema educatiu. El treball inclou 
el testimoni, entre altres, dels presi-
dents actuals de les quatre diputaci-
ons catalanes: Salvador Esteve, Joan 
Reñé, Joan Giraut i Josep Poblet; l’ex-
president de la Generalitat Jordi Pu-
jol, i l’advocat i exdiputat Miquel Ro-
ca Junyent.
 L’ambiciós projecte inclou, a més 
a més, una sèrie de 10 capítols que 
emetran 18 televisions locals (s’es-
trenarà el dia 12 d’abril, a les 22.00) 
i una altra, destinada a les ràdios, 
composta de pastilles de tres mi-
nuts, que també s’ofereixen des 
d’avui.H33 Enric Prat de la Riba. 

De PAGAMenT

Fox recupera 
avui ‘Anatomía 
de Grey’
El canal de pagament Fox recupe-
ra avui (23.25) la sèrie Anatomía de 
Grey amb l’estrena, en versió do-
blada, dels 12 capítols correspo-
nents a la segona part de la 10a 
temporada de la producció, cen-
trada en les vivències professio-
nals i personals dels metges d’un 
hospital de Seattle. El canal de 
Mediaset Divinity també prepara 
el retorn de la veterana produc-
ció per al pròxim 9 d’abril, que 
ha batejat amb el títol de Grey’s 
day. H

‘eL oBJeTIVo’

Pastor, amb 
el director 
de la Policia
El objetivo d’Ana Pastor (La Sexta, 
22.30) se centra en les manifes-
tacions ciutadanes. La periodis-
ta entrevista Ignacio Cosidó, di-
rector general de la Policia Nacio-
nal, per dilucidar què va fallar en 
el dispositiu antiavalots del dia 
22-M. L’espai farà un repàs del po-
der del carrer, amb les grans mani-
festacions que s’han celebrat a Es-
panya. H

tele+ràdio DIUMENGE
76 6 D’ABRIL DEL 2014


