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SOCIETAT ■ DESPRÉS DE LES CANÀRIES I EL PAÍS VALENCIÀ

Catalunya, tercera en 

demandes de divorci

■ Catalunya és la tercera co-
munitat autònoma, després de 
Canàries i la Comunitat Valen-
ciana, amb més separacions 
matrimonials, 3,1 per cada mil 
habitants, segons dades del 
Consell General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), que destaca que 
han augmentat les demandes de 
divorci iniciades el 2014, men-
tre que van baixar les separaci-
ons de mutu acord. 

Segons les dades del CGPJ, 
les demandes de dissolució ma-
trimonial a Espanya van créixer 
l’any passat un 6,9% respecte al 
2013, en passar de 124.797 a 133.441, 
i va augmentar especialment el 
nombre de divorcis, un 7,2%. 

El 2014 van augmentar un 
2,6% les demandes de separa-
ció, en passar de les 6.862 del 
2013 a les 7.041 de l’any passat, i 
es van registrar 202 nul·litats 
matrimonials, 24 més que el 2013. 

La mitjana nacional de de-
mandes de dissolució matrimo-
nial va ser de 2,9 per cada mil ha-
bitants l’any passat, segons les 
últimes dades del CGPJ, que si-
tuen per damunt d’aquesta mit-
jana Canàries (3,3 per mil), Co-

munitat Valenciana (3,2), Cata-
lunya (3,1), Andalusia, Astúries 
i Balears (3). 

Les xifres més baixesa es do-
nen a Castella i Lleó (2,2), Ex-
tremadura, Navarra, el País Basc 
i La Rioja (2,3). 

Les demandes de divorci van 
registrar l’increment més gran, 
en passar de les 117.935 del 2013 
a les 126.400 de l’any passat. 

La majoria dels divorcis 
(75.795) van ser de mutu acord, 
un 7,8% més que el 2013, men-
tre que els no consensuats 
(50.605) van augmentar un 6,3% 
respecte a l’any anterior. 

Quant a les demandes de se-
paració, 7.041, també la majoria 
es van realitzar de mutu acord 
(4.802) fet que suposa un 3,7% 
més que el 2013, mentre que les 
contencioses (2.239) van aug-
mentar un 0,4%. 

Quant als procediments rela-
cionats amb la guarda, custòdia 
i alimentació de fills no matri-
monials, el 2014 se’n van inici-
ar 16.497 de consensuats, la qual 
cosa representa un increment 
del 19,1%, i 28.103 de no consen-
suats, un 11,6% més que el 2013.

SOCIETAT ■  S E G O N S  U N  I N F O R M E  D E L  CO N S E L L  D E  L’A U D I O V I S U A L  D E  C ATA LU N YA

Gairebé el 40% dels anuncis de joguines 

reprodueixen estereotips de gènere

■ El 38,2% dels anuncis de jogui-
nes que es van emetre per televi-
sió a Catalunya en l’última campa-
nya de Nadal reproduïen estere-
otips de gènere, segons constata 
l’‘Informe sobre els estereotips 
de gènere en la publicitat de jo-
guines durant la campanya de Na-
dal 2013-2014’ del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (CAC). 
Tot i que aquest percentatge «és 

alt, suposa el nivell més baix de la 
presència d’estereotips des que 
es va començar a avaluar el 2001», 
segons va donar a conèixer ahir 
dilluns el CAC en un comunicat.  

Es van analitzar els anuncis 
emesos entre l’1 de novembre del 
2014 i el 6 de gener d’aquest any 
a TV3, el Súper 3/33 i 8TV. L’anà-
lisi mostra que els anuncis de jocs 
socials són els únics sense estere-

otips de gènere. Els que més en 
tenen són, per aquest ordre: els 
d’‘autopistes i accessoris’, ‘nines 
i accessoris’, ‘consoles i video-
jocs’ i ‘joguines electròniques’.  

Del conjunt d’anuncis amb es-
tereotips, el 59% són femenins i la 
resta masculins: els que més es re-
peteixen són ‘nen que juga amb al-
tres nens i no interacciona amb ne-
nes’ i ‘nena que juga amb una nina’. 

EFE  

L’assessor fiscal de la família Pu-
jol des de 1983, Juan Antón Sán-
chez Carreté, es va negar ahir a 
respondre als grups parlamen-
taris a la comissió d’investigació 
del frau fiscal, tot al·legant que 
ha de guardar silenci professio-
nal i que podria incórrer en un 
delicte si revela dades dels seus 
clients. 

Sánchez Carreté va avançar 
que no respondria les preguntes 
dels diputats per aquest motiu. 
«Tinc l’obligació de comparèi-
xer i per tant sóc aquí, però a la 
vegada tinc l’obligació de man-
tenir sigil i reserva; es tracta de 
complir la llei i no cometre un de-
licte», subratllà l’assessor fiscal. 

«No tinc cap altra alternati-
va que mantenir el silenci», va dir 
Sánchez Carreté, que, a banda 
de no respondre cap pregunta, 
va tenir una actitud desafiant 
davant dels diputats. Això va ser 
criticat per tots els grups, que 
van considerar que l’actitud de 
Sánchez Carreté augmenta les 
«ombres de dubte» sobre el cas 
Pujol. 

El compareixent va rebre re-
trets del president de la comis-
sió, David Fernàndez (CUP), ja 
que ICV i CUP van queixar-se que 
Sánchez Carreté ni tan sols els 
mirava. Per aquest motiu Fernàn-
dez li va exigir «un mínim de res-
pecte» pels diputats i per «la Cam-
bra de la sobirania de Catalunya». 

Els diputats li van recordar 
tant que va ser condemnat a dos 
anys de presó i a pagar 1,2 mili-
ons el 2003 per frau fiscal, en-

cara que va ser indultat pel Go-
vern Zapatero; com que va es-
tar inclòs a la llista Falciani per 
arribar a tenir 950.000 euros a 
Suïssa. 

Per la seva banda, Ramon Gi-
ronès, pare de l’exdona de Jordi 
Pujol Ferrusola, es va acollir tam-
bé al seu dret a no declarar tot 
al·ludint al fet que està imputat 
per l’Audiència Nacional. Fer-
nàndez agraí la seva presència i de-
manà als diputats que respectes-

sin l’estat de salut de Gironès, 
que havia acreditat amb infor-
mes mèdics problemes recents. 

Davant del jutge Ruz, Giro-
nès va admetre que va demanar 
un 3% per mitjançar en una ope-
ració urbanística a l’Hospitalet 
de Llobregat l’any 2005, enca-
ra que va aclarir que el primo-
gènit de l’expresident no hi va par-
ticipar en cap moment i va ex-
plicar que finalment va cobrar un 
1% del preu de venda.

PARLAMENT ■ LTAMPOC HO FA L’EXCONSOGRE DE L’EXDONA DE JORDI PUJOL FERRUSOLA

L’assessor fiscal dels Pujol es nega a 

declarar a la comissió sobre el frau

Juan Antón Sánchez 
Carreté s’excusa  
en l’obligació de sigil 
professional, que li 
impedeix revelar 
dades dels seus clients

GUARDÓ ■  EL RECOLLIRÀ AL PARLAMENT EL 26 DE JUNY

Rosa Maria Sardà, premi 

d’honor dels Miramar

■ L’actriu Rosa Maria Sardà ha 
estat guardonada amb el Pre-
mi d’Honor dels Premis Mira-
mar 2015 que atorga el consell 
assessor de RTVE a Catalunya, 
segons va informar ahir aquest 
organisme. 

Amb aquesta distinció, el 
consell assessor pretén retre 
homenatge a «una persona que 
ha destacat en el desenvolupa-
ment i promoció dels valors de 
la creativitat i l’excel·lència en 
el si de RTVE a Catalunya». 

Rosa Maria Sardà rebrà el 
guardó el pròxim 26 de juny, en 
el transcurs de l’acte de lliura-
ment de Premis Miramar de rà-
dio i televisió que tindrà lloc al 
Parlament. 

Sardà és una actriu, humo-
rista, presentadora i directo-
ra, amb una dilatada carrera 
tant a la televisió, com en tea-
tre i cinema. 

De la seva relació professi-
onal amb RTVE cal destacar el 
programa Ahí te quiero ver, un 
programa d’entrevistes i actu-
acions musicals que es va eme-
tre amb molt èxit a TVE entre 
1984 i 1987 i que responia a les 
mateixes premisses que Per 
molts anys, conduït per la ma-

teixa Sardà en el circuit en ca-
talà de l’esmentada televisió. 
Com a actriu de teatre, Rosa 
Maria Sardà, nascuda a Barce-
lona el 1941, ha protagonitzat 
Wit, La casa de Bernarda Alba (al 
paper de Poncia al costat de Nú-
ria Espert) i Dubte.  

Al cinema ha intervingut en 
més de quaranta pel·lícules, en-
tre les quals, els darrers anys, 
Any de Gràcia, Maktub, Te doy 
mis ojos, Todo sobre mi madre, 
Anita no pierde el tren, Amic/Amat.

L’actriu barcelonina  
Rosa Maria Sardà. FOTO: ACN

Camacho compareix el 10 d’abril
■ La comissió d’investigació so-
bre el frau ha aprovat el calenda-
ri de compareixents fins al 22 de 
juny, data prevista per a l’última 
sessió. És però un calendari sub-
jecte a la confirmació i a la dispo-
nibilitat dels compareixents, per 
la qual cosa podria canviar.  

El dimarts 7 d’abril està citat el 
conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, i el divendres 10 d’abril 
la presidenta del PP català, Alícia 
Sánchez-Camacho; l’exsecretari 
d’organització del PSC, José Za-

ragoza; el director de l’agència 
Método 3, Francisco Marco; l’exge-
rent del PSC Lluïsa Bruguer, i Vic-
tòria Álvarez, l’exparella de Jor-
di Pujol Ferrusola.  

El 13 d’abril està citat el mi-
nistre d’Interior, Jorge Fernández 
Díaz; el ministre d’Hisenda, Cris-
tóbal Montoro, i el cap de gabinet 
de Rajoy, Jorge Moragas.  

El 15 de juny serà el torn de 
l’extresorer del PP Luis Bárce-
nas, i de l’exempleat del banc 
HSBC Hervé Falciani. 

J U N T  A M B  J O S É  Z A RAG OZ A  Y  V I C T O R I A  Á LVA R E Z

L’assessor fiscal Juan Antón Sánchez Carreté (i), observat pel president 
de la comissió parlamentària sobre el frau, David Fernàndez (CUP). ACN


