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«Les clavegueres d'Interior», el
documental que mostra les
vergonyes de l'Estat, ja es pot
veure arreu del món
El documental de Mediapro que posa llum a l'escàndol de l'"operació Catalunya" i
de la guerra bruta de l'Estat ja es pot veure a través d'internet
Si encara no heu vist el documental Les clavegueres d'Interior
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133824/clavegueres/interior/documental/desmunta/sistema/corr
upte/expulsa/decencia) , ja està disponible per a tot el món a través de Youtube. Produït per
Mediapro, es va emetre dimarts al Sense Ficció de TV3 i és previst que també ho facin la cadena
balear IB3 i la basca ETB. La resta de cadenes estatals no l'han volgut adquirir, però des d'ara, qui
ho vulgui, ja el pot veure:
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs
L'audiència del documental va ser espectacular: 772.000 espectadors i un 30,1% del share el van
convertir en el programa més vist a Catalunya. L'etiqueta #CloacasInteriorTV3 va ser trending
topic mundial. Tanmateix, mentre s'emetia el programa va haver problemes per veure'l a través
de la web de TV3. La raó és que els drets d'emissió eren només per al territori català i moltes de les
empreses proveïdores d'ADSL o fibra són de Madrid i això "enganya" el servidor, que es pensa que
l'usuari no és a Catalunya. Amb el vídeo penjat a internet, aquest problema desapareix.
Qui també ha compartit el vídeo ha estat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ho
ha fet a través de Facebook i acompanyat d'un missatge contundent:

El documental dibuixa, a través de testimonis, àudios i documents, l'esquema de l'"operació
Catalunya"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133824/clavegueres/interior/documental/desmunta/sistema/corr
upte/expulsa/decencia) , que consisteix en l'intent del ministeri de l'Interior de frenar
l'independentisme destapant o fabricant casos de corrupció de polítics catalans a través d'alguns
alts càrrecs de la Policia Nacional.
Què en sabem, què no i qui són els protagonistes de la guerra bruta
Les clavegueres d'Interior teixeix un relat que pot servir de complement al qual va recollir el
programa Salvados
(http://www.naciodigital.cat/noticia/133653/director/policia/em/va/ordenar/investigar/pujol/quatre/re
velacions/villarejo/salvados) amb l'entrevista a l'excomissari José Villarejo i a tot el que s'ha anat
sabent a través dels mitjans de comunicació i de les comissions d'investigació al Parlament i al
Congrés. El documental va una mica més enllà, i posa l'escàndol al centre del debat. Malgrat tot,
encara queden moltes preguntes obertes: fins on arriba aquesta operació d'Estat? Quin és el
paper del president del govern espanyol, Mariano Rajoy? Quan va començar?
(http://www.naciodigital.cat/noticia/135013/operacio/catalunya/sabem/no/qui/son/protagonistes/gu
erra/bruta)
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