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És un honor per a l’ADPC poder lliurar aquests guardons perquè signifiquen un recorregut professional 
important, construït sumant els esforços  de més de 20 anys de trajectòria.

L’edició d’enguany, va una mica més enllà, atorga una menció especial per a la dona amiga, feminista i 
estudiosa que ens va obrir els ulls perquè detectéssim els paranys del patriarcat. Tant és així que va elaborar 
un diccionari perquè totes i tots férem servir les mateixes paraules per descriure la realitat que ens impedia 
créixer com a persones. Per suposat em refereixo a la doctora Victòria Sau. Tenim el seu llegat i només cal dir 
- gràcies per continuar amb nosaltres-, avui encara ens calen les paraules descrites al teu diccionari per 
denunciar les situacions de poder i desigualtat. 

Lina Barber 
Presidenta de l’ADPC

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per un periodisme rigorós i de qualitat, fent 
visibles les dones i les seves actuacions en una progra-
ma de ràdio generalista d’una cadena pública.
- Sílvia Cóppulo Martínez. Professional de la ràdio i 
la televisió des del 1977. Llicenciada en Psicologia i Doc-
tora en Periodisme. Ha dirigit, entre d’altres, l’Estudi so-
bre Consum a la Ràdio i la Televisió el 2006 i el de Nous 
Perfils Professionals de Ràdio i Televisió el 1994. Ha pu-
blicat el llibre Dones de Primera, 47 vides excepcionals.  
Actualment dirigeix i presenta el magazín informatiu i 
d’actualitat El Suplement els dissabtes i diumenges matí 
a Catalunya Ràdio. Fundadora i directora del gabinet de 
comunicació ECOS.

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per un periodisme rigorós i de qualitat, 
fent visibles les dones i les seves actuacions en un 
programa de ràdio especialitzat d’una cadena pú-
blica.
- Marta Maria Pastor. Periodista i poeta. Ha treba-
llat des dels seus inicis a RTVE, i a Radio Nacional de Es-
paña en programes com, Cita con, De la Noche al Día, 
El Ombligo de la Luna, Imaginario, 5.0, -del qual va ser 

co-directora- i La Noche en Vela. Actualment dirigeix el 
programa Ellas pueden, a Radio5  i és editora del web de 
Radio Clasica. Ha estat pionera en l’ús i la divulgació d’in-
ternet així com del periodisme digital i ciutadà. Com a 
poeta ha publicat Voces Nuevas, Cuaderno de los Pájaros 
Azules i Calendario. Des del 2004 manté el blog d’opinió 
La Vida en Red. 

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per un periodisme rigorós i de qualitat, 
fent visibles les dones i les seves actuacions en un 
programa de televisió generalista d’una cadena pú-
blica.
- Cristina Puig Vilardell. Periodista del sector audi-
ovisual. Llicenciada en Periodisme, va començar a Ràdio 
Ciutat de Badalona amb un programa de teatre musical 
que compaginava amb col·laboracions als informatius de 
la Cadena Ser. La seva primera experiència a la televisió 
va ser com a dona del temps al Canal Méteo. Després 
de passar per TV3, actualment presenta el programa El 
Debat de La 1 a TVE a Catalunya. També dirigeix i presen-
ta el programa d’entrevistes personals Gent de paraula, 
una conversa de mitja hora amb personatges catalans de 
diversos àmbits.



Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per un periodisme rigorós i de qualitat en 
premsa escrita. en premsa escrita. Pels reportat-
ges publicats a La Vanguardia sobre temes socials, 
amb inclusió d’homes i dones.  
- Celeste López. Llicenciada en Periodisme. Va comen-
çar a treballar a Diario 16. I just quan aquesta capçalera 
va desaparèixer i amb una criatura de 3 mesos,  entra a 
treballar a La Vanguardia, encarregant-se de temes soci-
als. Al llarg de la seva trajectòria professional es destaca 
que, sempre que pot, dóna veu en els seus reportatges a 
les persones amb poques possibilitats de ser escoltades 
com succeeix amb el 51% de la població d’aquest país, 
les dones.

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per a un espai de Ràdio local on es recullen 
experiències i biografies de dones catalanes que han 
estat les primeres a aconseguir fites distingides.
- Pioneres catalanes, d’Eva Corbacho. Reportat-
ges setmanals de 10 minuts que s’emeten al programa 
Matins en Xarxa, a La Xarxa, dirigit i presentat per Marc 
Lobato, i la re-emissió a la versió d’estiu dirigida i presen-
tada per Jèssica del Moral.
Eva Corbacho, llicenciada en Periodisme i Màster en 
Reporterisme. Comença a treballar a Tele 5 Catalunya, 
després a Com Ràdio i actualment a La Xarxa de Co-
municació Local. Els últims anys ha centrat la mirada en 
qüestions de gènere i drets humans. Destaquen les secci-
ons Veus de dona, Pioneres catalanes, Composicions fe-
menines i Empremta de dona. També col·labora al digital 
Periodismo Humano  i a Women Under Siege. 

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per a la visibilització i promoció de l’es-
port femení a Internet.
- www.masbasket.com
MasBasket.com neix el 2001 de la mà d’Ivan Serres i Òscar 
Cuesta, joves periodistes de Ràdio Gràcia que seguien els 
equips catalans a la Lliga Femenina. És la primera revista 
d’esport femení a l’Estat espanyol. En aquests 12 anys, el 
web ha informat sobre el bàsquet femení arreu del món. 
Si bé en un principi es cobria l’actualitat diàriament, d’un 
temps ençà s’ha girat cap a una lectura més reposada i 
amable d’un esport que lidera el nombre de llicències 
femenines a Catalunya i a l’Estat espanyol. Actualment 
la redacció de MasBasket està repartida entre Las Palmas 
de Gran Canaria, Madrid, Salamanca i Barcelona i està 
composta per Jana Manzano, Fernando Romero, Sergio 
Orozco, Javi Cabello, Rubén Moreno i Òscar Cuesta.

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per a iniciatives de les empreses editori-
als, que, en aquesta ocasió, dediquen especial aten-
ció a la situació de les dones treballadores.
- Revista Trabajadora de CC.OO, El mes d’octu-
bre de 1984 veu la llum la revista Trabajadora editada 
per la Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones 
Obreras. Un butlletí que neix amb l’objectiu de ser punt 
d’unió i d’acció de les inquietuds en qüestions de gènere 
que sorgien entre les dones del sindicat. En aquests prop 
de 30 anys de vida, Trabajadora s’ha consolidat. Ofereix 
informació sobre la situació de les dones en el món del 
treball, en el sindicat i en la societat. Denúncies de situa-

cions de discriminació, lleis, sentències, mesures d’acció 
positiva, recerques, activitats formatives… conformen els 
seus continguts.

Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista 
2013 per a iniciatives universitàries pioneres en 
investigació sobre dones i mitjans de comunicació.
- Fundació Isonomia. Universitat Jaume I de 
Castelló. La Fundació Isonomia és una entitat sense 
ànim de lucre d’àmbit estatal, dependent de la Universi-
tat Jaume I de Castelló, que pretén promoure la igualtat 
d’oportunitats i de tracte entre homes i dones i prevenir 
la violència de gènere. Desenvolupa accions de formació 
de postgrau, continua i a la carta; d’investigació i estudi; 
d’intervenció social i de sensibilització. El 2004 va orga-
nitzar el I Congrés: “XXV años de Estudios de Género”. 
Mujeres sabias: entre la teoría y la práctica. I el 2012 el 
Congrés núm. 9 sobre Enprendimiento con perspectiva 
de género en la economía social. El novembre passat va 
organitzar el 9è seminari estatal Isonomia contra la Vio-
lència de Gènere.

Premi a la Trajectòria Periodística 2013.
- Pilar Aymerich Puig. Fotògrafa professional, es-
pecialitzada en retrat, reportatge social i teatre. Estudia 
direcció teatral a Barcelona, estudis i pràctiques fotogrà-
fiques a França i  exerceix com a fotògrafa a Londres. El 
1968 s’estableix a Barcelona i publica a les revistes Serra 
d’Or, Destino, Triunfo, La Calle, Fotogramas, Qué Leer, 
Jano y Humanidades, a El País, etc. El 1974 col·labora en 
mitjans audiovisuals fent treballs per als programes de 
TVE Personatges (amb Montserrat Roig), Crear i Viure, La 
Lluna (amb Júlia Otero), etc. 
Ha publicat més de 20 llibres, com els dedicats a Mont-
serrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Federica Montseny 
o Mercè Rodoreda. Ha realitzat més de 60 exposicions, 
entre les quals destaquem: Cementiris d’Ultramar;  Resis-
tents, la cultura com a defensa, retrats dels anys 70s; El 
goig i la revolta, sobre la transició a Catalunya. Ha exercit 
de curadora per a diverses exposicions com La nova can-
çó, la veu d’un poble.

Premi de Males Pràctiques de Comunicació no 
Sexista 2013. Manca de paritat en les persones 
convidades i per l’explicació de la història des d’una 
visió androcèntrica. 
- Programa “En guàrdia” de Catalunya Ràdio, 
dirigit per Enric Calpena, amb l’assessorament de 
Josep M. Solé Sabaté.

Menció In Memoriam: 
Victòria Sau 
(Barcelona, 1930 - 6 de novembre de 2013) 
Llicenciada en Història Contemporània, doctora en Psico-
logia, professora de Psicologia de la Universitat de Barce-
lona i psicòloga, Victòria Sau ha estat una de les figures 
més rellevants del feminisme català. Ha dedicat la seva 
capacitat investigadora a qüestionar les bases del sistema 
patriarcal. 
D’entre les seves principals obres publicades destaquem,
El Diccionario ideológico feminista; Ser mujer, el fin de 
una imagen tradicional; Psicología diferencial del sexo y 
género o Manifiesto para la liberación de la mujer.


