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Dia

els premis

dia

a

per

trajes d

Secció

a cura

de

esta

primaver

Estilo GITflMl

Took

Sara Masó i
Carme

GQ,

nova

Informe de comunicació de
Fundesco. Es fa públic l'informe

Teijeiro

revista

anual de la Fundació per

per a

Apareix la versió

espa¬

nyola de la revista internacional
GQ, editada per Cond Nast SA.
néixer l'any 1957 als Es¬
Units, on ràpidament es va
convertir en la més important re¬
vista de moda masculina. El 1989

GQ

va

tats

es va

sobre la

llançar al Regne Unit, el
per

legada

figura de Ferran Canya¬
Participen a l'acte l'histo¬
riador Josep Maria Ainaud de La¬
sarte, el crític literari i historiador
Joan Triadú i l'escriptora Montser¬
rat Canyameres.
meres.

1992 va aparèixer al Japó, i ara
ho fa a l'Estat espanyol. Està diri¬

gida

Mara Malibran i n'és de¬

Barcelona Marta Sala. El
nou magazine conté informacions
de caràcter general, moda, estil,
a

serveis i entrevistes, tot dedicat als
homes. No hi falten temes de cul¬

tura, salut i bellesa. Té 234 pàgi¬
nes, a tot color. GQ assoleix una
venda global de més d'un milió

d'exemplars

a

tot el món i una au¬

diència entorn dels sis milions i

mig de lectors.

Sopar d'homenatge als quiosquers. Més de mil persones es
reuneixen

en

Premien

un

reportatge sobre

families nombroses. El repor¬

tatge televisiu
"Famílies nombroses,

història
del passat?", realitzat per Pilar Ló¬
pez i emès per Televisió Espanyola-Catalunya el 2 de juliol passat
dins el programa "Giravolt", obté
el premi Jaume Nualart 1994 de
treballs periodístics. El premi està
organitzat pel departament de Be¬
una

nestar Social de la Generalitat i

el tradicional sopar

d'homenatge als venedors de
premsa. Es present a l'acte l'alcal¬
de de Barcelona, Pasqual Maragall.
TVE deixarà de vendre imat¬

s'emmarca en la commemoració
de l'Any Internacional de la Famí¬
lia.
Reneix El

Europeo. Torna als
quioscos la revista El Europeo,
que es

La direcció de Televisió Es¬
panyola decideix deixar de vendre
a d'altres cadenes o productores
privades imatges del seu propi ar¬

disposa

a

emprendre la

quarta etapa de la seva vida. Està
dirigida per Borja Casani i editada
per Detursa. La revista va ser cre¬

ges.

les imat¬
no
ges d'actualitat o esdeveniments
que tingui en exclusiva, però sí les
del fons àudio-visual, que en molts
casos serveixen per elaborar pro¬
grames que li fan la competència
xiu. La decisió

unanimitat a Televisió Espa¬

nyola la Placa de Reconeixement
"per la difusió continuada de la
Campanya d'Ajuda d'Emergència
a Ruanda durant aquest any".

¡tm

10 de desembre
homes.

periodístics del Comitè

Espanyol d'Unicef 1994 atorga

afecta

.

ada el 1964 per

Joaquín Valdés,
propietari de Gráficas Espejo. Mi¬
lagros Valdés va reeditar la publi¬
cació el 1988, amb periodicitat
mensual. Després de la venda de
Gráficas Espejo al Grup Hachette,
el 1990, el magazine va assolir

al De¬
senvolupament de la Funció So¬
cial de les Comunicacions (Fun¬
desco). Segons l'estudi, presentat
simultàniament a Madrid, Barcelo¬
na, Bilbao i Sevilla, la reactivació
beneficiarà els mitjans de comuni¬
cació l'any 1995. L'augment del
preu del paper podria, però, por¬
tar problemes a la premsa escrita
de l'Estat espanyol. En l'àmbit ra¬
diofònic, l'estancament de la in¬
versió publicitària ha agreujat la
crisi dels últims
anys. Pel que fa a
les televisions, l'informe assenyala
que l'aparició de les privades
no ha contribuït a l'enriquiment
qualitatiu de l'espai àudio-visual
espanyol, on hi ha una crisi es¬
tructural que arrossega un dèficit
anual superior als 200.000 mi¬
lions de pessetes.

Projecte de llei sobre drets
d'autor. Comença a tramitar-se
al Senat, pel procediment
d'urgència, el projecte de llei so¬
bre drets d'autor, que ha rebut setanta-quatre esmenes, deu d'elles
del Grup Parlamentari Socialista.
Després del dictamen de la comis¬
sió pertinent, la llei passarà al ple
de la Cambra i posteriorment serà
enviat al Congrés dels Diputats.
Premi científic

a

De Semir. El

periodista Vladimir de Semir obté
el premi internacional de periodis¬
me científic del Consell Superior
d'Investigacions Científiques. El ve¬
redicte destaca l'aportació de De
Semir a la formació de periodistes
especialitzats en investigació.
França inaugura una cadena
educativa. La Cinquième, nova
cadena francesa dedicada
tura i

l'educació, inicia les

a

la cul¬

seves

Jaume
va

Perich, en la inauguració de la
exposició.

emissions de manera

experimen¬
cadena, de caràcter
públic, emetrà des de les sis del
tal. La

nova

matí a les set de la tarda i compar¬
tirà la xarxa d'emissores amb la

cadena ARTE, que emet a partir

d'aquesta hora.
S'atorguen els premis Pantera
i Gasela. L'entitat humorística

L'Arca de Noè atorga

nical d'El Periódico de Catalun¬
ya rep

el guardó Aros de Oro,

que

atorga l'Ajuntament de Jaca al mi¬
llor treball periodístic. El reportat¬
ge premiat tracta de la retirada del
ciclista Perico Delgado i va ser re¬
alitzat per Sergi López Egea i els
fotògrafs Jorge Represa i Jon Barandica. Es va publicar el
tubre passat. En l'apartat

18 docde tele¬
visió, es premia el reportatge de
TVE-Catalunya titulat "Atac i gol",
fet per Daniel Mart.

12 de desembre

Presentació de la novel·la

pòstuma de Camus. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya i les
editorials Tusquets i Empúries
mantenen a la seu del Col·legi una
conversa

tiu de la

amb la premsa

publicació

13 de desembre
Presentació del llibre d'El Ro¬

presenta al Col·legi de Pe¬

riodistes de Catalunya

el llibre Pia¬
contadas, del dibuixant Andrés
Ràbago, conegut per El Roto.
L'obra, editada per PPC, reuneix
una sèrie de reflexions gràfiques
bas

de

Edicions celebren

Premi Unicef per a

Col·legi

una

a

la

seu

taula rodona

del

Catalunya, Antonio Franco, i
l'editor, Javier Corts.
Espanyola. El jurat

Televisió
atorga

que

Lluís Bassets, Jorge Semprún i
de la novel·la

Catherine Camus,

pòstuma d'Albert Camus.

amb mo¬
llengua ca¬

pòstuma El primer home, d'Al¬
bert Camus. Assisteix a l'acte Cat¬
herine Camus, filla de l'escriptor i
responsable de l'edició i publicació
del llibre, acompanyada de Jorge

versió trimestral amb el
d'El Europeo de las Cuatro
Naciones. El nou Europeo és la
continuació de l'anterior fusionat
amb la revista underground El
Canto de la Tripulación.

figura de Ferran
Canyameres. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya i Columna

en

talana i castellana de la novel·la

sobre l'actualitat. Presenten Piabas
contadas el director d'El Periódico

Entorn de la

seus guar¬

14 de desembre

nom

to. Es

els

dons anuals. El premi Pantera es
concedeix a la diputada Pilar Rahola, i el premi Gasela a la presenta¬
dora de televisió Àngels Barceló.

una nova

Premis Aros de Oro. El Domi¬

se¬

última

en

la presentació
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Semprún i Florence Malraux. Els
periodistes participants en la con¬
versa són Lluís Bassets, director
adjunt del diari El País, i Josep
Ramoneda, responsable del suple¬
ment "Ideas", de La Vanguardia.
La credibilitat dels mitjans.
Directors de mitjans informatius

catalans participen en una taula
rodona organitzada per la conse¬
lleria de Justícia en la qual s'analit¬
za la credibilitat de les notícies que

apareixen als mitjans de comuni¬
cació i la seva relació amb l'au¬
diència. Participen en la reunió,
que té lloc a l'auditori de la Gene¬
ralitat, Josep Pernau, degà del
Col·legi de Periodistes; Lluís Bas¬
sets, director adjunt d'El País; An¬
toni Franco, director d'El Periódi¬
co; Vicenç Villatoro, director de
l'Avui; Enric Sopeña, director de
TVE-Catalunya; Jordi Català, co¬
ordinador de Catalunya Informa¬
ció; Santiago Gimeno, director lo¬
cal d'Antena 3, i Josep Sanz, cap
d'Informatius de Televisió de Ca¬
talunya, entre d'altres.

Exposició d'El Perich. S'inau¬

al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "Carn crua
sota el maquillatge", del dibuixant
gura

Perich. La mostra, que recull un
important nombre de treballs, va
ser l'última que va fer el que era
considerat el més punyent i insu¬
bornable comentarista polític del

i mig després
Ivan Tubau s'en¬
de presentar l'exposició.

país, mort

un mes

de la inauguració.
carrega

parvulari del carrer Badalona de la
població. L'edifici, de dues plan¬
tes, té l'estudi emissor al pis supe¬
rior i la redacció a l'inferior.

15 de desembre
en memòria d'Àngel Zúñiga. Amb el títol d'"Angel Zúñiga, l'home de Nova York", el
Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya i l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors Cinematogrà¬

Acte

fics celebren

un

acte d'homenat¬

ge pòstum a aquest periodista. Hi
intervenen Carlos Nadal, redactor
en cap d'Opinió de La Vanguar¬
dia, el crític Joan de Sagarra i Jo¬
aquim Romaguera, historiador de

cret

se¬

professional. El redactor

d'El Periódico de Catalunya Jordi
Corachán declara com a testimoni
davant el jutge que instrueix el cas

(306 vots a favor)

la modificació del Codi Penal en
aspectes que afecten la intimitat
de la telecomunicació.
S'enduriran les penes per

escoltes
telefòniques, com també la seva
difusió, que podrà ser castigada
amb presó menor en grau màxim
i inhabilitació especial de vuit anys
i un dia a deu anys. La reforma
del Codi Penal inclou també pe¬
nes de presó menor en grau mitjà
i multa de 100.000 pessetes a un
milió per al que descobreixi se¬
crets de la intimitat d'altri sense el
seu consentiment, intercepti les
seves telecomunicacions o utilitzi
transmissió, gravació o reproduc¬
ció de so o imatge.
Número 9 de Fil Directe.

Apa¬

cinema.

reix el novè número de la revista

Tele 5, en vaga.

Fil Directe, del Sindicat de Perio¬
distes de Catalunya. Destaquen en
el seu contingut unes reflexions so¬

Els estudis de
producció de Tele 5 estan aturats
tota la jornada, fent realitat la pri¬
mera
vaga de les televisions priva¬
des a Espanya. L'aturada ha estat
convocada pel comitè d'empresa
per protestar contra l'equip direc¬
tiu del canal, amb la pretensió de
forçar un pla de viabilitat que ga¬
ranteixi el futur de l'empresa i els

bre la ràdio

a

Catalunya

tantè aniversari del

en

el

se¬

naixement,
un informe relatiu a Ràdio 4, algu¬
nes informacions sobre el diari El
Observador un any després de la
seva

seu

desaparició, i opinions de di¬

rectors de diaris entorn del tema

de les

converses

telefòniques

pun¬

llocs de treball.

xades, entre d'altres.

Buford passa a The New Yor¬
ker. Bill Buford, fins ara director
de la revista literària britànica
Gran ta, és nomenat director lite¬
rari de la revista The New
Yorker. Feia setze anys que Bu¬
ford dirigia Granta, que durant

Els odontòlegs premien La

aquest temps es va convertir en la
Jordi Corachán s'aculi al

per unanimitat

més destacada revista literària

llengua anglesa, amb

una

en

tirada

de 100.000 exemplars.
Carles Sentís, premi

Esteve

Vanguardia. El Consell General
Oficials d'Odontòlegs
i Estomatòlegs d'Espanya conce¬
deix el seu premi periodístic 1944
a La Vanguardia i al periodista
Jesús Infiesta, redactor de la sec¬
ció de Societat a la delegació
d'aquest diari a Madrid.
Publicació de F.A.P.E.

corres¬

desembre. Apareix el
número 10, corresponent al mes
de desembre, de la revista
F.A.P.E., editada per la Federació
a

pels suposats enregistraments de
converses de Josep Maria Cullell.
Corachán s'aculi al secret profes¬
sional per no revelar el nom del ra¬
dioafeccionat que va interceptar
diàlegs de l'ex-conseller Cullell.

Bassols. L'Associació Catalana
de Comunicació i Relacions Públi¬

Noves instal·lacions per a

de Larrocha.

bre la situació laboral dels perio¬
distes espanyols, l'autonomia dels

Enduriment de penes per es¬
coltes. El Ple del Congrés aprova

professionals davant els grups de
pressió i altres qüestions tractades
per la mateixa FAPE.

Rà¬
dio Malgrat. L'emissora munici¬
pal Ràdio Malgrat estrena
instal·lacions, ubicades a l'antic

atorga el premi Esteve Bas¬
sols 1994, "Un senyor de Barce¬
ques

Carles Sentís. El premi
destinat a "Una senyora de Barce¬
lona" s'atorga a la pianista Alicia
lona",

a

forme de dos

qual

es

guàrdies civils

en

el

denunciava "un complot"

de la Guàrdia
Civil, Luis Roldán. Els denunciants
són membres de la Coordinadora
pro Perjudicats per la gestió de
Roldán i la corrupció. Navales va
trametre una còpia de l'informe a
l'actual director de la Benemèrita,
contra l'ex-director

Ferran Cardenal.

de Col·legis

ponent

El general Llaneras es querella contra
Carles Nauales.fa la foto),

d'Associacions de la Premsa d'Es¬
panya. Entre els temes exposats,
destaquen el de l'assemblea gene¬
ral de la federació, un informe so¬

Reunió amb directors de foto¬

grafia. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona amb directors de fotogra¬
fia, organitzada per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors Ci¬

nematogràfics.

17 de desembre
Reapareix La Riuada, de Mó¬
ra

d'Ebre. El col·lectiu cultural La

Riuada, de Móra d'Ebre, publica
novament la revista homònima,
que va ser una capçalera històrica
de la premsa local anterior a la
Guerra Civil. El primer número
a l'escultor de la loca¬
litat Julio Antonio.

està dedicat

18 de desembre
16 de desembre
El Punt

de

Catalunya

compra

Els Quatre

Cantons. El diari El Punt arriba

acord per gestionar el setma¬
nari Els 4 Cantons, que edita
Premsa Local Sant Cugat. Els

a un

gestors tenen la intenció de
en un diari. Els
4 Cantons, dirigida per Josep
Riera, té uns 25 col·laboradors i
una tirada de 2.000 exemplars.
nous

convertir la revista

Querella contra El Punt. El
jutjat d'instrucció número 1 de Gi¬
rona

admet

a

tràmit

una

querella

del general de la Guàrdia Civil Ma¬
nuel Llaneras contra el diari El
Punt i el cap del gabinet de prem¬
sa del Govern Civil de Girona,
Carles Navales. La querella, inter¬

presumpte delicte
l'autoritat", és
conseqüència de la publicació a
les pàgines d'aquest diari d'un in-

posada

per un

de "calúmnia
Carles Nadal i Rosa Maria Pinol, en l'homenatge pòstum a

Angel Zúñiga.

a

La Generalitat vol regionalitzar el cable. El secretari general

de Mitjans de Comunicació

de la
Generalitat, Joaquim Triadú, ha

demanat la regionalització de la fu¬
tura xarxa estatal de televisió per
cable. Triadú assenyala que aques¬
ta xarxa "no ha de ser un mono-

poli"
i vol entrar en la regulació de
la televisió
per

cable. El projecte

de llei arribarà al consell de minis¬
tres abans no s'acabi l'any.
Acords Efe-Telefónica.
cia Efe i Telefònica

L'agèn¬
pla¬

creen una

taforma de comunicació multimé¬
dia que

oferirà

un

sistema de

difusió d'alta definició. Aquesta
xarxa codificada amb senyal de ví¬
deo digital comprimit començarà
a funcionar el gener en període de
prova. Com a principals clients es
preveuen les televisions locals i les

grans

superfícies.
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Premis Pica d'Estats de prem¬

de Catal

suplement "Cap de Setmana" de
l'Avui obté el primer premi de
premsa turística Pica d'Estats,
convocat per la Diputació de Llei¬
da. El programa "Actual" de TV3
i un reportatge de Ràdio Exterior
d'Espanya obtenen sengles accès¬
sits. El diari de Lleida Segre resul¬
ta premiat en l'apartat de premsa
local pel reportatge "L'obaga de
Montgarri".
30 anys de
castellà. Es

Ràdio Baviera

compleixen 30

durant molts

per

alemany Der Spiegel el

directiu Maurizzio Carlotti ha¬
fins a
final de gener per arribar a poste¬
riors acords que permetin l'estabi¬
litat de la cadena.
via demanat als treballadors

la

pe¬

riodista Stefan Aust, en substitució
de Hans-Werner Kilz, recentment
destituït per un article sobre Bos¬
nia que va

editar

sense

consultar

Rudolf Augstein, accionista i fun¬
dador del setmanari. Der Spiegel
ha viscut últimament una caiguda
de vendes i del volum publicitari.
El setmanari ha estat punta de

llança en l'edició de reportatges
espectaculars, que en alguns casos
l'han enfrontat amb el poder.
Diario de Ávila compra Ya.
L'empresari Aurelio Delgado,
conseller delegat del grup Diario
de Avila i cunyat de l'ex-president
del Govern espanyol Adolfo Suárez, signa un acord amb Edica per
a la compra del diari Ya. El preu
simbòlic de compra és d'una pes¬
seta, la mateixa quantitat per la
qual l'havia adquirit l'empresa
Kensington University a Editoria¬
les del Sur, després que el diari
presentés la suspensió de paga¬
ments que va motivar una crisi de
17 mesos, durant la qual els treba¬

lladors

van

rotatiu.

intentar salvar el vell

Segons l'acord, el conjunt

dels treballadors renuncia al 37 %

del deute salarial acumulat

Josep Pernau, Carmen Alborch i Taslíma Nasrim, en la presentació del llibre Vergüenza.

20 de desembre
Catalunya la
presentació de les obres comple¬
tes d'Alfons-Carles Comin, a cà¬
rrec de la Fundació privada que
porta el nom de l'autor.
Mig segle de Le Monde. El
diari francès Le Monde compleix
els cinquanta anys de vida. El pri¬
mer

número

va

sortir el 18 de de¬

sembre de 1944, a les acaballes
de la segona Guerra Mundial, im¬

pulsat pel general De Gaulle per
plantar cara a la premsa col·labo¬
racionista. A

causa

de l'escassetat

pròpia de l'època, el primer Le
Monde constava d'una sola pàgi¬

Fronteres, actualment
estudi als països comunitaris.
sió

sense

jutge federal nord-americà William
Hoeveler condemna la cadena de
televisió CNN a pagar les costes
del judici per desacatament a les
ordres del magistrat que havia
que fes la re¬
transmissió d'unes conversacions

prohibit

la cadena

a

telefòniques entre l'ex-dictador pa¬
nameny Manuel Antonio Noriega i
seu advocat Frank Rubino. Els
enregistraments van tenir lloc
mentre Noriega estava empreso¬
nat als Estats Units, en espera del

el

lema donar notí¬

judici

que

"comprensibles, ràpides, veri¬
tables i completes".

CNN

no va

na.

Tenia

com a

cies

ció

a un

seran

en

Sentència contra la CNN. El

va

el

va condemnar. La
acatar l'ordre judicial i
retransmetre les converses fins

43 vegades en diferents espais
informatius. Hoeveler proposa als
directius de la CNN que paguin les
a

El Govern revisarà el sector

àudio-visual. El Govern estatal

es

revisar la legislació que re¬
gula el sector àudio-visual, segons
proposa

anuncia Elena

Salgado durant la
presentació de l'anuari de Fundesco. L'any vinent es revisarà l'esta¬

despeses del judici (uns 112 mi¬
lions de pessetes), en lloc d'una
multa, sempre que accedeixin a
emetre
sin la

un

comunicat

en

què expo¬

"equivocació". La CNN
ha acceptat l'oferta del magistrat.
seva

Presentació del llibre Ver¬

güenza. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
Vergüenza, de l'escriptora Taslima
Nasrin, de Bangla Desh. L'autora,
amenaçada pels fonamentalistes
islàmics, revela en la seva obra la
mic. La

organitzada pel Col·legi de Pe¬
riodistes, Ediciones B i l'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya.
tat

Durant l'acte intervenen la mateixa
Taslima Nasrin, Josep Pernau,

degà del Col·legi de Periodistes,
Antonio Franco, director d'El Pe¬
riódico de Catalunya, Montserrat
Minobis, de Dones Periodistes de
Catalunya, i l'editora Silvia Querini,
d'Ediciones B.
Debat sobre el treball de les
ONG. Organitzat per El Viejo

Topo i el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, se celebra a la seu
del col·legi un debat sobre "In¬

gerències i independències

sions, i possiblement la llei de tele¬
visions privades. Els canvis estan

del diari nord-amercià The Was¬

gas,

hington Post, Jones News, de 48

sense

motivats per

l'adaptació

a

la Televi¬

pen:
ton

en

el

treball de les ONG". Hi partici¬

Nou

president del Washing¬
Post. L'actual vice-president

en el món islà¬
presentació del llibre ha es¬

situació de la dona

tut de la ràdio i la televisió que va
entrar en vigor el gener de 1980.
Posteriorment vindran altres revi¬

Ngema Enaga, president de

SOS Àfrica; Tono Álbareda, pre¬
sident de Cooperació; Josep Var¬

director general de Metges
Fronteres, i Ignasi Carreras,
sots-director general d'Intermón.

en

Presentació del llibre Els al¬

aquest temps. Els treballadors que
s'acullin

aquesta mateixa setmana. El

nou

de Periodistes de

nari

càrrecs de responsa¬

Desconvocades les vagues a
Tele 5. Un acord entre la nova
direcció de Tele 5 i els treballa¬
dors de la cadena permeten retirar
el calendari de vagues previstes

principal font d'informació dels

Nou director de Der Spiegel.
Nomenen nou director del setma¬

en

bilitat.

en

treballadors espanyols emigrats a
Alemanya. El programa està diri¬
git per Manuel Moral i forma part
de la ràdio pública alemanya.

Ferguson, de 58
Ferguson explica que el mo¬
tiu de la retirada és el seu desig de
fixar límits a la permanència dels
executius

anys

anys va ser

retiri Thomas

anys.

de les emissions en castellà de la
televisió alemanya Ràdio Baviera,
que

ocuparà la presidència de la
companyia pròximament, quan es
anys,

La secció d'excursionisme del

sa.

tres i

jo. Es presenta al Col·legi de
Catalunya el llibre
Els altres i jo, de Francesc Miñana.

expedient de regula¬

Periodistes de

indemnitzats amb 35

dies per any treballat. La resta de
la plantilla conserva les condicions

actuals i converteix en accions el
5 % del deute acumulat; a canvi,

Lliurament dels premis Wo¬
man Gente. Se celebra a la Fun¬

podrien tenir representació dins el

dació Thyssen de Madrid el lliura¬
ment dels primers premis Woman

consell d'administració.

Col·legi
de Periodistes
de Catalunya

19 de desembre
La

Vanguardia inclou la pro¬
gramació de Barcelona TV La
Vanguardia publica a partir d'avui
la programació de Barcelona TV,
que emet de dilluns a divendres pel

Gente, 18 Quilates, atorgats a les
persones que han obtingut un
nombre més alt de vots dels lec¬
de la revista. Entre els perso¬

tors

natges populars premiats, hi figu¬
ren Iñaki Gabilondo, com a
"millor professional de
Marta Robles, com "la

la ràdio",
millor de
TV", i Pablo Osés, promotor de la
campanya pel 0,7 %.

canal 39 de la UHF. Barcelona
TV es fa ressò dels enregistra¬
ments dels deu canals televisius de

21 de desembre

sengles districtes de Barcelona.
Obres completes d'Alfons
Carles Comin. Té lloc al Col·legi

Recepció de Nadal
Debat sobre el treball de les ONG.

a

la Gene¬

ralitat. Té lloc la tradicional

re-
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tre

telèfons mòbils, i els altres

una

El Senat

esmena

25 de desembre

un

una agència de detectius
gran superfície comercial.

perfum,

i

la Llei de

del Senat aprova una esmena de
CiU, PP i Coalició Canària relati¬
va a la reforma de la Llei de Pro¬

pietat Intel·lectual que el Congrés
aprovarà el pròxim dia 26. L'es¬
mena congela els pagaments que
ara

Barcelona, a l'edat de 48
víctima d'un atac de cor.
Crexell va iniciar la seva trajectò¬
ria periodística en la premsa clan¬
mor a

Propietat Intel·lectual. El ple

fins

Mor Joan Crexell. L'historiador
i periodista Joan Crexell i Playà

realitzava el sector de

anys,

destina. De 1972 a 1976 va ser
coeditor del mensual clandestí
Auui. Era autor d'una vintena de
llibres, entre ells Premsa clandes¬
tina

l'hostaleria per la difusió pública
de les obres àudio-visuals. La

SGAE espera que el Congrés mo¬

difiqui l'esmena.

(1970-1977) i Els fets del

Palau i el consell de guerra a

Jordi Pujol. Una de les seves
obres més populars va ser La fi
del cagalàstics, un recull de poe¬
sies anònimes

Rànquing de diaris

Lluís Permanyer i

Josep Maria Huertas,

en

presentació del llibre sobre Ràdio Barcelona

l'EGM. Un informe de l'Estudio
General de Medios revela dades
sobre la difusió dels diaris estatals

26 de desembre

Catalunya i a la resta de l'Estat
durant el període de febrer a no¬

Lleida prepara

a

vembre de 1994. A nivell d'Es¬

cepció de Nadal que el president
de la Generalitat ofereix als repre¬
sentants dels mitjans de comunica¬
ció. Per part dels informadors pren
la paraula Josep Pemau, degà del
Col·legi de Periodistes de Catalu¬

el qual destaca la manera de
periodistes catalans, que en
general informen "sense crispa¬
cions" i "sense atacs personals",
un tarannà que concorda, diu, amb
la realitat del país. El president Pu¬
jol demana als periodistes "més
col·laboració en l'esforç de trans¬
metre serenitat perquè el país tin¬
gui confiança en si mateix".
nya,

fer dels

Assemblea extraordinària del

Col·legi de Periodistes. Se cele¬
bra a la seu del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya l'assemblea ex¬
traordinària de l'entitat. La junta
de govern presenta un

informe de

les activitats realitzades pel Col·legi
al llarg de 1994. L'assemblea
aprova

els pressupostos pel 1995.

Ràdio Barcelona per

Rosa
Franquet. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la pre¬
sentació del llibre de Rosa Fran¬

quet Ràdio Barcelona, 70 anys
d'història (col·lecció Vaixells de

Homenatge a Juantxu Rodrí¬
guez. Un grup de periodistes,

el primer diari és El País
(1.415.000 lectors diaris), seguit
d'El Mundo (1.042.000), El Pe¬
riódico de Catalunya (860.000),
El Correo Español-EI Pueblo
Vasco (606.000) i La Voz de Ga¬
licia (480.000). A Catalunya, ocu¬
pa el primer lloc El Periódico
(780.000 lectors diaris), seguit de
La Vanguardia (600.000), El Pa¬
ís (198.000), Avui (150.700), El
Mundo (37.500). Quant als suple¬
ments dominicals, el d'El Periódi¬

amics i familiars del

co va acusar un

Paper) i del compact disc Antolo¬
gia de la crònica sentimental de
Ràdio Barcelona (1924-1944).
L'acte de presentació va a càrrec
del

periodista Lluís Permanyer. El

llibre de Rosa Franquet —profes¬
sora de comunicació àudio-visual
de la UAB— clou els actes de ce¬
lebració de l'aniversari de Ràdio
Barcelona.

fotògraf

Juantxu Rodríguez, mort fa cinc

Panamà durant l'ocupació
nord-americana, li reten un home¬
natge a la Casa d'Amèrica i da¬

anys a

el monòlit aixecat a la seva
memòria al Parque del Retiro. As¬
sisteix a l'acte la ministra de Cul¬
tura, Carme Alborch.

panya,

des

entre

els

increment de

mesos

ven¬

d'octubre i

novembre. Aquestes dades encara
han de ser verificades per l'OJD.

vant

Protesta del PP

pel càrrec de
Jordi Bosch. La diputada del PP
Ana Matos critica el nomenament
del periodista Jordi Bosch com a

general de RTVE. Jordi
Bosch ja havia estat anteriorment

secretari

membre del consell d'administra¬
ció de l'Ens, a proposta de CiU.
La crítica del PP es produeix du¬
rant la compareixença del director

general García Candau davant la
comissió del Congrés. La diputada
Matos diu que el nomenament "és
una reproducció del pacte PSOECiU", pels "serveis prestats" pels
nacionalistes.

l'aprovació
programes pel 95. El con¬

RTVE posposa
dels

sell d'administració de RTVE deci¬
deix desestimar les línies bàsiques

programació pel 1995, en no
assolir-se els vots favorables dels
dos terços necessaris dels conse¬
llers. El document es tornarà a dis¬
cutir el mes de gener.

de

antifranquistes.

segons

l'avantprojecte de llei de televisió
local per ones terrestres. El pri¬

deixa en mans dels ajunta¬
ments la capacitat per determinar
el límits de la demarcació d'una
mer

per

cable. Quant al projecte

de llei de televisió local, el Govern
estableix la possibilitat de dividir
un

territori

municipal

la posada

disposicions

en

en marxa

de la

que va aprovar

el da¬

Conseil de Ministres sobre el
cable i les televisions locals.
rrer

L'hostaleria pagarà a la
SGAE. El Congrés dels Diputats

ratifica la

norma

que

obliga els

bars, hotels i restaurants que dis¬
posen d'aparells de televisió a pa¬
gar una taxa a la Societat General

d'Autors d'Espanya (SGAE). El
sector d'hostaleria esperava que
cànon fos abolit, particularment
que

el Senat

una esmena en

El Govern aprova avantpro¬
jectes de TV. El Consell de Mi¬
nistres aprova el projecte de llei
de telecomunicacions per cable i

xarxa

per a

Televisió Local de Lleida i l'assen¬
tament de serveis mitjançant la
xarxa de cable existent a la
capi¬
tal. El projecte s'emmarca en les

després

23 de desembre

la televisió lo¬

cal. L'Ajuntament de Lleida ha
iniciat converses amb Telefònica

va aprovar

aquest sentit.

27 de desembre
Premis Antena de Oro. Con¬

cha García Campoy, Javier Gon¬
zález Ferrari, Antonio San José i
José Ma. García obtenen els pre¬
mis Antena de Oro de 1994, que
concedeix la Federació d'Associa¬
cions de Ràdio i Televisió. D'altra

banda, reben l'Antena Extraordi-

diverses

demarcacions. S'hi introdueixen,

però, alguns aspectes restrictius,
com

la

prohibició d'emetre publi¬

citat entre les 8 del vespre i les 12
de la nit. A Catalunya
ha unes

hi

80 televisions locals

24

en

actiu.

de desembre

Catalunya Ràdio emet una
noticia falsa. L'emissora Cata¬

lunya Ràdio emet erròniament la
notícia falsa d'un

atemptat contra

Juan Maria Atutxa,

conseller d'In¬

terior del Govern basc. La notícia

22 de desembre

la llegeix Neus Bonet en

el seu
"L'aparador". Resulta,
però, "una broma entre com¬
panys de l'emissora" que van ma¬
nipular el servei per on arriben les
notícies d'agència i es van oblidar
d'avisar l'editora de "L'aparador",
que va interrompre el programa
per emetre-la.

programa
L'Institut de la Dona, contra
uns

espots. L'Institut Català de
a la Generalitat

la Dona demana

faci retirar de les televisions
públiques catalanes cinc anuncis
que considera "sexistes". Un dels
espots anuncia automòbils, un al¬

que

Joan Crexell

mor

als 48 anys.

el

Mariano Medina

mor

als 72 anys.
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la puja

del

paper.

Els editors de

diaris europeus agrupats en l'ENPA (European Newspaper Asso¬
ciation) fan una "enèrgica crida"

a

les autoritats de la CE davant la

pròxima i forta puja del preu del
paper premsa, presumiblement
entre un 20 % i un 30 %. L'incre¬
ment podria fer-se efectiu a partir
d'aquest gener. Els editors consi¬
deren que l'anunciada puja repre¬
senta "una amenaça per a la
premsa" i que posarà en perill "el
pluralisme informatiu".

rectificació.

Acord

polític pel tractament
de la drogaaddicció. Els líders
dels principals partits polítics de
Catalunya

periodista Manuel Campo

Vidal, la Cadena Voz, Emilio Azcárraga, vice-president de Televi¬
sa, i Santiago Rascón, rector de la
Universitat d'Oviedo. Reben tam¬

bé sengles

guardons Fernando
Onega, Elisenda Roca, Miriam Dí¬
Aroca, Ana Rosa Quintana, Jo¬
Solano, Bartolomé Beltrán, Ana-Rosa Quintana, Joaquín
Martorell, Telemadrid i Miguel
Angel García Juez, entre a altres.
az

Físico-químiques. A partir de
1946 va treballar a l'lnstituto Na¬
cional de Meteorologia, des d'on

desenvolupar càrrecs directius
en oficines meteorològiques de di¬
versos aeroports. També va exer¬
cir a Radio Nacional de España i
va

al diari Pueblo.

sé García

114 periodistes assassinats el
1994. La Federació Internacional

de Periodistes (FIP) denuncia a
Brussel·les l'assassinat de 114 pe¬
riodistes a diferents llocs del món

l'any 1994. Aidan White, secreta¬
ri general de la FIP, comenta que

ha estat el de la "ma¬

aquest any

tança" dels representants de mit¬
jans de comunicació. Ruanda i
Algèria són els països on han
mort més periodistes. Rússia i

L'AEPI

recorre

al Defensor

del Poble. L'Associació d'Escrip¬
tors i Periodistes Independents

(AEPI) demana al Defensor del
Poble que presenti recurs d'inconstitucionalitat contra l'article
497 bis de la Llei orgànica

18/1994, pel qual es declaren pe¬
nes de presó menor i multes per
la

docu¬

ment de caràcter

progressista que
conté propostes concretes sobre

2 de gener

el tractament de la drogaaddicció.
La reunió té lloc al Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya i hi partici¬

Bassas matina amb

Rafael Hinojosa (CiU), Rai¬
mon Obiols (PSC), Aleix
Vidal-Quadras (PP), Rafael Ribó
(1C) i Àngel Colom (ERC). El docu¬
ment proposa una sèrie de mesu¬
res de tractament segons el dife¬
pen

Conferència anual de l'alcalde Maragall sobre l'estat de la ciutat.

naria el

consensúen un

divulgació d'informacions

que

els periodistes hagin obtingut mit¬

jançant escoltes il·legals realitza¬
des per no professionals de la in¬

rents estatus dels afectats. Els

membres de la mesa, en

figura

la qual

representant
d'Unió, reclamen "mà dura"
no

cap

en el
blanqueig de diner procedent de la
droga i es mostren contraris al
projecte de reforma del Codi Pe¬
nal (article 78), per "possible in-

constitucionalitat".
TVE arriba a milions de llars
americanes. La programació
que

TVE emet

a

un

increment d'audiència del

34 % respecte

al 1993.

31 de desembre
TV3 emet

Innocentades als mitjans de

transmissió del film Bingo,
sió en Pal Plus, un sistema

mitacions"

.

28 de desembre
Mor Mariano

Medina, el pri¬

"home del temps". Mor a
Madrid a causa d'un infart, als 72

mer

Mariano Medina, el primer
donar, a través de Televisió Es¬
panyola, informació meteorològi¬
ca i la previsió del
temps per TV.
Havia nascut a Peña Aguilera
(província de Toledo) i era doctor
en Físiques i llicenciat en Ciències

anys,

informatius la
notícies. El
"Telenotícies migdia" de TV3 as¬
segura que Atlanta renuncia a or¬
ganitzar els Jocs Olímpics de
1996 i que aquests tornaran a ce¬
lebrarse a Barcelona. "L'informa-

vespre" de La 2 diu que la di¬
Barça ha decidit que es
jugui a l'estadi de Montjuïc, a cau¬
sa del mal estat de la
gespa del
Camp Nou. Sport insisteix en la
gespa i afirma que el Barça reti¬
rarà els videomarcadors perquè
toqui més sol a l'herba. El Real
Madrid, la cantant Rocío Jurado i
el seu promès, el jutge Garzón i
altres personatges han estat tam¬
bé objecte d'innocentades "inno¬

seva feina professional
Catalunya per viatjar una tem¬
porada als Estats Units. Una de
les novetats del programa matinal
de Catalunya Ràdio és la incorpo¬
ració del magazine d'humor "Al¬
guna pregunta més?" que feia Xa¬

vier Bosch. Entre els

nous

col·laboradors del programa

figura

la Lloll, que hi realitzarà una en¬
trevista setmanal com a "Sandra

Camaca", un dels
ges a TV3.

seus

personat¬

cietat anònima formada per

països europeus, amb

formar" i "situa els informadors al
mateix nivell que els delinqüents".

possibilitat d'inventar

niament la

a

Ràdio Sabadell. L'ACL és

a

atemptat contra els informadors.

da any als mitjans

"El matí de Catalunya

Ràdio". Cuní ha deixat momentà¬

PROSA, editora del diari El 9
Nou, el 95 % de les accions de

a

formació. L'AEPI considera que
l'esmentat article de la nova llei

comunicació. La diada dels
Sants Innocents proporciona ca¬

partir d'avui Josep Cuní en el

programa

fon també

"equipara el delicte pels enregis¬
il·legals amb el dret a in¬

Camps critica imat¬
de TV. La senadora i presi¬
denta de la comissió especial de
Continguts Televisius, Victòria
Camps, critica la publicació
d'imatges de televisió i fotografies
de premsa en què les cameres
captaven els fills d'Arturo Romaní
(ex-directiu de Banesto) quan sor¬
tien de visitar el seu pare a la pre¬
só. Victòria Camps parla de la lli¬
bertat d'expressió com a "valor
fonamental", encara que "hi ha
valors que poden posar-li certes li¬

a

continent americà. La cadena di¬

traments

ges

Catalunya

Ràdio. Antoni Bassas substitueix

L'ACL compra Ràdio Saba¬
dell. L'Agència de Comunicació
Local (ACL) compra a l'empresa

través del canal

internacional via satèl·lit arriba
més de 32 milions de llars del

Amèrica Llatina també han

Victòria

Reguant i Gili, diputat del Parla¬
ment de Catalunya pel Grup Mixt,
demana que TV3 rectifiqui part
del reportatge "Sumaríssim 477",
que tractava del procés i execució
per les forces franquistes, durant
la Guerra Civil, del polític català
Carrasco i Formiguera. Reguant
rebutja el paper que el reportatge
emès per TVC atribuïa a Manuel
Cruells i Pifarré, escriptor i polític
de l'època, en el "trist final de Car¬
rasco". Josep M. Reguant afirma
que les imputacions "són inde¬
mostrables", i per això demana la

la Di¬
putació de Barcelona, la Manco¬
munitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i
Emissores Municipals de Catalu¬
nya (EMUC).
Suïssa entra

Pal Plus. El canal
autonòmic català inicia, amb la
en

l'emis¬
de mi¬
troba en¬

una so¬

a

Euronews. La

Confederació Helvètica s'incorpo¬
al canal europeu de notícies Eu¬
La incorporació es pro¬
dueix arran de la integració suïssa
ra

ronews.

llora de la imatge que es
tre l'utilitzat actualment i la
televisió d'alta definició. TV3 pro¬
duirà 320 hores d'emissió

en

Pal

Plus durant el 1995. Televisió de

Catalunya rebrà una subvenció de
la Unió Europea de 300.000 pes¬
setes per hora emesa en Pal Plus.

tiu

rectiva del

cents"

.

a

1 dc gener
TVE-1 va liderar l'audiència
l'Estat. Dades de Sofres corres¬

ponents a 1994 assenyalen que la
primera cadena de TVE va mante¬
nir el liderat en el conjunt de l'Es¬
tat

Els editors europeus, contra

espanyol durant el 1994. L'es¬

tudi posa de relleu el creixement
d'Antena 3 TV, estimat en un 22
% respecte a 1993. Aquesta cade¬
na

29 de desembre

a

avantatja

sis dècimes TV3.
situada en quart lloc,
Canal 33.

en

Tele 5 queda
i La 2 supera

Demanen una rectificació a
"Sumaríssim 477". Josep M.

Xavier

Foz, director editorial de Jano.
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defineixen alguns nous
espais: la
direcció de produccions alienes re¬

Margaret Nicoll, la d'es¬
Alfredo Relaño, la d'in-

cau en

ports

en

formatius l'assumirà José Maria
Izquierdo, i la de programació Mi¬
quel Salvat. Canal + na tancat
l'any amb 969.000 abonats.
L'ATR critica les televisions.

L'Agrupació de Telespectadors i
Radioients (ATR) emet un comu¬
nicat crític sobre la programació
de les diferents cadenes de televi¬

sió, després d'haver fet

5 de gener
Neix El Punt del Maresme.

Edicions Periòdiques

del Maresme

SA, societat participada pels rota¬
tius El Punt i El 9 Nou. publica el
número zero del nou diari El Punt
del Maresme, que es lliurarà gra¬
tuïtament durant la cavalcada de
Reis de Mataró. El Punt del Ma¬
resme apareixerà diàriament als
quioscs a partir del 2 de febrer vi¬
nent.

un segui¬
ment de totes les televisions l'úl¬
tim trimestre de 1994. Les

Banesto dóna facilitats a
Asensio. L'entitat bancària que

crítiques abasten la majoria de

dera Alfredo Sáenz, Banesto, ha

ca¬

denes i

se centren en els reality
shows, que motiven les persones
a
parlar de la seva intimitat, i en
programes amb llenguatges "pu¬
jats de to que no respecten els ho¬

raris familiars".

li-

atorgat facilitats de pagament a
Antonio Asensio

pel

que

fa

a

la

desinversió del banc a la cadena
de televisió Antena 3 i altres deu¬
tes d'Asensio. L'import de l'ope¬
ració

puja a prop dels 27.000 mi¬

lions de pessetes. Fonts
Poc ús de la TV via satèl·lit.
Una enquesta de l'empresa

Antoni Bassas

substitueix Josep Cuní.

Eureka, concebut

al programa

estructura financera de
promoció europea de l'àudio-visual. Suïssa aportarà anualment al
projecte un milió de francs suïssos
(uns cent milions de pessetes).
com una

Retevisión prova l'estèreo.
Retevisión ha començat a fer pro¬
ves

per

al senyal estereofònic de

TVE-1 des dels centres emissors
de Collserola, a Barcelona, i To-

rrespaña,
seus

a

Madrid, i

en

tots els

reemissors.

La Comissió Episcopal analit¬
za la TV. La Comissió Episcopal
de Mitjans de Comunicació Social,

reunida

Guadalajara, debat els
religiosos de RTVE, el
Servei d'Informació de l'Església,
la programació de la cadena CO¬
PE i el projecte de llei de televi¬
a

programes

sions locals.

3 de gener
Número 10 de Dones Perio¬

distes. Surt el desè número de
l'informatiu Dones Periodistes,
editat per l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya. La pu¬
blicació conté un ampli informe
entorn del tema "Qui mana als

mitjans de comunicació?", en el
qual intervenen algunes de les do¬
que "remenen les cireres" a la
premsa diària, revistes, ràdio i te¬
levisió. També publica una entre¬
nes

vista amb la

periodista i escriptora

Maria Antonietta Macciocchi i un
article sobre perill que comporta

fer periodisme a Algèria, entre
d'altres qüestions.
Nomenaments a Canal +. No¬
menen Rafael García Mediano di¬
rector d'antena de Canal +, i Car¬
los Arambarri com a sots-director

general de la cadena que s'ocu¬
parà del servei als abonats i de les
operacions comercials. Alhora es

OTR/Investigacions Sociològiques
revela que tan sols un 8,5 % de
les llars espanyoles capta alguna
de les emissions que s'ofereixen
via satèl·lit, en general, i per l'Hispasat, en particular. Els enquestats distingeixen de l'oferta que els
arriba a través de parabòlica o ca¬
ble el cinema, els documentals, els
informatius i els esports, per

aquest ordre. Les preferències di¬
vergeixen segons sexes i edats. En
general, els més joves prefereixen
els canals temàtics, majoritària¬
ment el cinema. El 79,9 % respo¬
nen que els interessa "poc" o
per satèl·lit, el 24,8
els interessa "molt", i
ho sap/no contesta.

"gens" la TV
% diuen que

el 4,3 %

no

4 de gener
Teresa Manresa

prefereix

ser

actriu. L'Helena de la sèrie "Po¬

ble Nou", de TV3, que havia

de

presentar el magazine matinal de
la cadena, "Bon dia, Catalunya",
decideix abandonar el projecte
"d'acord amb la directiva" del ca¬
nal autonòmic. Mentre que al matí
TV3 convocava una roda de
premsa per presentar l'actriu, a la
tarda

es

produïa la renúncia de

Manresa, que diu que s'estima més
dedicar-se a la seva trajectòria pro¬
fessional com a actriu. El director

Oleguer Sarsanehan pecat "de
precipitació" convocant la roda de
premsa "sense haver rodat sufi¬
cientment el projecte". Teresa

de programes,

des, explica

que

de
indiquen que l'empresari
disposa d'"un termini flexible" per
Banesto

fer efectius els seus compromisos
fins al mes de juny.
Destituït el director de la tele¬
russa. El president rus, Bo¬
Eltsin, destitueix el director de
la televisió pública russa, Oleg
Pòptsov, a causa de les informa¬
ciones emeses per la cadena so¬
bre la guerra de Txetxènia, segons
afirma Sergei Konovàlyov, comis¬

visió
ris

sionat de Drets Humans de Rús¬
sia.

6 de gener

Pep Riera I Emmanuel Cuyàs, responsa¬
bles de l'edició del Maresme d'El Punt

Ignacio Carrión guanya el Na¬
dal. El periodista Ignacio Carrión
obté el premi Nadal amb la
novel·la Cruzar el Danubio, en
què l'autor planteja la trajectòria
d'un professional de la informació
que ha recorregut diverses parts
del món al llarg de 30 anys. Ca¬
rrión esbossa a través del protago¬

nista una crítica del periodisme ac¬
tual. El premi Nadal, convocat per
l'editorial Destino, arriba enguany
a la 51a edició. Ignacio Carrión
va néixer a Sant Sebastià el 1938.
Va cursar la carrera de periodisme
a València i ha estat corresponsal
d'ABC a Londres i enviat especial
del mateix diari a diversos països.
També va ser corresponsal de
Diario 16 als Estats Units. Actual¬
ment treballa a El País, on realit¬
za

entrevistes per

al suplement del

(FOTOS: ANTONI M. CANAL).

9 de gener

modifica informa¬
produeixen canvis en els
programes dels serveis informatius
de TVE-Catalunya. La intenció,
segons Sant Cugat, és "continuar
aprofundint encara més en la in¬
formació dels pobles i ciutats de
Catalunya sense perdre el caire
Sant Cugat
tius. Es

universal". Els canvis afecten la
sintonia, el decorat i la retolació.
"L'informatiu migdia" el conduei¬
xen a partir d'avui Carme Ros i
Xavier Díaz. Els presentadors de
"L'informatiu vespre", Rosa Gil i
Ferran González, i els de "L'infor¬
matiu cap de setmana", Anna
Cler i Josep Abril, continuen al
seu

lloc.

diumenge.
Presentació de la Primavera

Manresa havia de substituir Mari

Fèlix

Huguet al capdavant del pro¬
matinal, ja que aquesta re¬
emplaça Josep Cuní a l'espai ho¬
rari que ocupava "La tarda és

Bayón, finalista. Queda
finalista del premi Nadal el tam¬
bé periodista Félix Bayón, natu¬

del Disseny. Té lloc al Centre In¬
ternacional de Premsa de Barcelo¬

ral de Cadis. Va iniciar-se

mavera

Pau

grama

nostra".
Canàries subvenciona l'àudiovisual. La conselleria de la Pre¬
sidència i Turisme del Govern de
les Canàries concedeix 1.692 mi¬
lions de pessetes en concepte de
subvenció a 71 empreses i produc¬
tores de material àudio-visual de
les

condició que les produc¬
s'emetin en alguna televisió.

illes,

cions

a

com a

professional de la informació a
Diario de Cádiz, Informaciones
i Le Monde, i el 1976 va passar
a

El País. De 1981

ser

a

1984

va

a Moscou. El
nomenat cap de la

corresponsal

1986

va ser

fei¬
na que va deixar per retirar-se
del periodisme i anar a viure a
Andalusia. Adosados, l'obra fi¬
nalista del Nadal, és la seva pri¬
secció de Cultura del rotatiu,

mera

novel·la.

na

(CIPB) la presentació de la Pri¬
del Disseny, que se

celebrarà a Barcelona els mesos
de març, abril i maig d'aquest any.
Es tracta d'una manifestació orga¬
nitzada per la Generalitat de Cata¬

lunya i l'Ajuntament de Barcelona
sota el lema "Tradició i innova¬

dlo: el

disseny al llindar del segle

XXI".
Real

Madrid-Barcelona,

au¬

diència milionària. El partit en¬
tre el Real Madrid i el Barça emès
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Nous programes a

TV. Manuel
ta

els

nous

IC critica Roca

Antena 3

Campo Vidal

programes

massa

presen¬

lunya (IC)

d'Antena 3

temporada d'hivern.

del vespre reapa¬
"Tiempos difíciles ', conduït
pel mateix Campo, que entrevis¬
tarà el líder del PP, José Maria
Aznar. El pròxim dia 16 Mercedes
Milà estrenarà el nou magazine
setmanal "Más que palabras", i
Isabel Gemio retorna dimarts a la
cadena amb el nou programa "Es¬
ta noche, sexo".
reix

o

Glòria RognonI, presentadora
matiu matinal de TV3.

de l'infor¬

TV3 dissabte passat, dia 7, va
enregistrar una audiència mitjana
per

de més de dos milions d'especta¬
dors i una quota de pantalla del

país.

Le Monde es renova. El vesper¬
tí francès Le Monde apareix amb
un nou

esquema, que conserva,

però, la tradicional identitat del ro¬
tatiu. El nou esquema ha estat ela¬

68,5 %.

borat per Nathalie Baylaucq, diplo¬
mada per la Parsons School of

10 de gener

Design de Nova York. Es mante¬
nen els criteris bàsics del diari, en¬
tre ells "el respecte a la jerarquia
de la informació", i pel que fa al
contingut, manté la preferència
pel text, sense fotografies.

Conferència de Pasqual Mara-

gall. Té lloc al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya la ja tradicio¬
nal conferència de l'alcalde de

Barcelona, Pasqual Maragall, en
què fa un balanç de l'any anterior
i repassa l'estat de la ciutat. Mara¬
gall, que fa dotze anys que és al
càrrec, desenvolupa la seva con¬
ferència a través de dos punts

principals: el balanç de 1994, en
el qual la ciutat "ha resistit la re¬
cessió per assolir la recuperació",
i els projectes de futur per a Bar¬
celona com a "capital d'una euroregió de 15 milions d'habitants,
porta sud d'Europa i de la capitali¬
tat europea". El batlle considera
que "Barcelona s'ha fet gran en
complicitat amb els barcelonins".
Pel futur, Maragall preveu "una
onada de transformacions,
amb canvis tecnològics, socials i
culturals". Presenta el conferen¬
ciant el degà del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, Josep Pernova

aparició de Roca
pública catalana".

del recinte firal
I, de Madrid, la festa
pel lliurament de distincions que
els lectors del Grup Zeta atorguen
de Congressos

a

de l'any.
Manuel J. Campo estrena programa
trevista a Antena 3

11 de gener
Arxiven les cintes del "cas

Cullell". El jutge Joan

Ramon
Reig, que instrueix les diligències
per l'enregistrament il·legal de

de i'ex-conseller de la
Generalitat Josep Maria Cullell,
sobreseu provisionalment la causa
fins que se'ns trobi l'autor, tasca

ha encarregat a la policia judi¬
cial. Les diligències es van obrir

que

de la denúncia de Cullell per

en

Jano. El

nou

advocats de l'ex-conseller presen¬
un recurs davant l'Audiència
de Barcelona contra l'acte de so¬
breseïment.
La CE liberalitza la TV per ca¬
ble. La CE aprova la utilització de

Creix l'audiència de Catalu¬

la televisió per cable als serveis li¬
beralitzats de telecomunicacions.

Informació. Un estudi de
l'empresa Dympanel estima en
98.000 persones l'audiència de
Catalunya Informació el mes de
nya

novembre de 1993. L'emissora

La
va

la primera a emetre informa¬
ció tot el dia. El novembre de
1993 tenia 45.000 oients, segons
les mateixes fonts.
ser

podria fer que l'I de
de 1996 els nous serveis de

mesura

gener

telecomunicació multimédia
transmetessin per

cable

da, en el de projecció social; el
príncep Felip, en el d'imatge pú¬
blica; José Luis López Vázquez,
en el de cinema i teatre; Nacho
Cano, en el de música; Paco Lobatón i Jesús Hermida, en el de
comunicació, i Emilio Botin, en el
d'economia.

13 de gener
xarxa C-6. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un
cicle d'encontres sobre la xarxa de

Encontres de la

C-6, integrada
Barcelona, Montpeller, Palma
de Mallorca, Saragossa, Tolosa de
Llenguadoc i València. Hi assis¬
ciutats europees

per

teix com a convidat

Dominique
Baudis, alcalde de Tolosa.

a

es

la UE.

Ajuts a la premsa en català.
L'esborrany del pla de normalitza¬
ció lingüística elaborat pel Depar¬
tament de Cultura de la Generali¬
tat de Catalunya ha estat lliurat als
partits polítics, abans de l'aprova¬
ció per part del Govern català.
L'esborrany ja feia uns mesos que
estava enllestit, però la Generalitat
l'ha tingut "hivernat" tot esperant
la sentència del Tribunal Consti tu-

Canal+ emet films

català.

en

Canal +, a les 00:30,
l'emissió de films parlats en català
Comença

a

en

castellà, amb l'obra

Un plaer indescriptible, d'Ignasi
P. Farré. També s'emetran No et

periodista Xavier Foz ha

editorial de
la revista Jano. Medicina y Hu¬

tallis ni
vanera,

manidades, de la qual continua

un pèl, Peraustrina, Ha¬
Monturiol i Qui t'estima,

Babel?.

periodista

Celia Ribera. Foz s'acollí el mes
de juliol passat a l'expedient de re¬

La Generalitat unifica

xarxes

Centre de
Telecomunicacions de la Generali¬
tat, dirigit per Joan Brossa i Mota,
unificarà totes les seves xarxes àuàudio-visuals. El

gulació d'ocupació de RTVE. Xa¬
vier Foz va dirigir Jano des de la
fundació, l'any 1971, fins al gener
de 1983, en què s'incorporà a la
direcció de RNE a Catalunya, cà¬
rrec que desenvolupà durant cinc
anys. Foz, que és vice-degà del
Col·legi de Periodistes de Catalun¬
ya, va dirigir també el programa
de TVE "Tribunal popular", en el
qual interpretava el paper de jut¬
ge. La revista Jano, editada per
Doyma SA, prepara una àmplia

Emili

remodelació dels

Ciències de la Comunicació.

continguts.

el

l'humorista Chiquito de la Calza¬

12 de gener

estat nomenat director

seus

rep

l'Associació de Premsa Científica.

director de

sent directora la també

què ell intervenia. Els

ten

i subtitulats

Foz,

Miguel Indurain

premi en l'apartat d'esport; José
Maria Aznar, en el de política;

converses

privades

nau.

Xavier

d'en¬

Sindicat de Periodistes de Cata¬

conferència del cicle "In¬

personalitats de la cultura, l'es¬

port, la política, l'economia, etc.

la gravació, l'any 1992, i la poste¬
rior difusió en dos mitjans de co¬
municació de diferents converses

un

la televisió

Juan Carlos

Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya (sala del
cógnita^ de la ciencia", sobre el
tema "Es viable el projecte del sincrotró català?". Organitza el cicle

a

Espanyols del 94 segons
Zeta. Té lloc al Palau Municipal

ques.

lunya)

el Govern català

tant

arran

Cicle de conferències científi¬

acusa

Imma Mayor, la portaveu adjunta
d'IC al Parlament, critica "la cons¬

lloc

al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una con¬
ferència informativa de SOS Ra¬
cisme sobre qüestions d'igualtat i
solidaritat social entre races que
conviuen en un mateix lloc, ciutat

usa

de "posar TV3 a disposició de la
candidatura del convergent Miquel
Roca a l'alcaldia de Barcelona".

TV per a la
Demà a les 10

SOS Racisme, al CIPB. Té

perquè

TV3. Iniciativa per Cata¬

nou

dio-visuals, començant les seves
activitats per la digitalització de la
xarxa de transport i cobertura del
senyal de ràdio i TV. Paral·lela¬
ment, es crearà una xarxa de ra¬
diofonia mòbil amb

integral
això

es

una

cobertura

tot Catalunya. Amb
desenvoluparà el servei de
per a

de persones, que arribarà a
1.500 membres de l'administració

Dionisio

autonòmica catalana.

d'El

cerca

Prado,

nou

degà de la Facultat de

Giménez,

Triangle.

nou

director
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a França Le Petit Jour¬
Apareix a França el nou
diari Le Petit Journal, que té un
format de 21 x 15 centímetres.

Neix
nal.

de 48 pàgines en la

qual
periodistes i es¬
criptors, principalment dels rela¬
cionats amb el diari al llarg
d'aquest temps. Ya va ser fundat
el 1912 per Ángel Herrera Oria,
creador de l'Escola de Peridodisme de l'Església i més tard carde¬
nal de Màlaga, i ha estat editat
per Editorial Catòlica. Després
d'una crisi que va començar els
anys 80, el 18 de desembre pas¬
sat va passar a mans del grup Dia¬
rio de Ávila.
arata

an

col·laborat

Dues
Post.

ven al preu d'un franc (24
pessetes), molt més baix del que
tenen la resta de diaris (unes 144

Es

Le Petit Journal de
pessetes).
l'Actualité serà el diari matriu de
la sèrie i tindrà

que

noves

nomena

tiratge d'1,5

serà seguit per "petits jour¬

nals" d'economia, d'esports i de
curses de cavalls. Es distribuirà a
través de venedors al carrer. El

vice-presidentes al
L'empresa propietària del
nord-americà The Washington
Post

un

milions d'exemplars. També hi
haurà Le Petit Journal de Paris,

promotor del projecte és

Bernard

Pace.

Carol Melamed i

Mary Ann Werner vice-presidentes
del consell de la companyia, que
Joan

continua sent presidida per Katha¬
rine Graham. Amb aquests nome¬

Granados deixa la CCRTV.

17 de gener
Xavier

naments, el Post incrementa la
cional sobre els articles impugnáis
de la Llei de 1983. Alguns dels

punts del

pla són: edició del BOE

en català, ajuts a la premsa
diària en català, desconnexions de
la televisió privada per emetre en

també

català, i difusió de la pluralitat
idiomàtica en tot el territori es¬
panyol i en general en tots els mit¬
jans de masses.
Debat de premsa

al Pompi¬

dou. Se celebra al Centre Pompi¬

debat sobre
premsa europea en el qual estan
representats importants diaris de
diferents països d'Europa. Una de
les principals conclusions del de¬
bat és que a la premsa europea hi
ha substancials diferències que di¬
ficulten una integració paral·lela a
dou,

a

París,

un

l'econòmica de la UE. La diversi¬

cultural es troba
les diferències detectades.

tat idiomàtica i
entre

Les emissores de FM guanyen
oients. Les emissores de
cia modulada van guanyar

freqüèn¬
1,5 mi¬

lions d'oients el 1994 respecte a
l'any anterior, segons dades de

l'Estudio General de Medios

cor¬

responents a l'any passat. En¬

capçala el rànquing la Cadena 40,
que té una audiència superior als
tres milions de persones, seguida
de la Cadena Dial, que en comp¬
tabilitza 1,5 milions, ambdues

presència de les dones a la socie¬
tat: de les seves nou vice-presidències, quatre estan ocupades per do¬
nes. El rotatiu té 3.000 empleats.

Domingo, uinculat al cas De la Rosa.

de
Reixach, fundador i editor
de la revista, que continua al cap¬
davant de la publicació com a edi¬
mor

Jaume

Santiago Nolla i Claudio Canna-

Reixach assumeix alhora al¬
projectes editorials, com el de
transmetre informació per fax.
Dionisio Giménez ha treballat al

tor.

vó, respectivament.
Torna Milà amb

Milió i mig d'espectadors de
"Línea 900". El programa d'in¬

vestigació "Línea 900", que emet
La 2 de TVE els diumenges a la
nit, arriba al número 100 amb el
balanç d'haver assolit 20 guar¬
dons i 5 candidatures a premis in¬
ternacionals. Antoni Esteve és el
director d'aquest programa, que

premi en
el Festival de Televisió de Nova
York amb el reportatge "Telealgodón". La xifra d'audiència de "Lí¬
nea 900" és d'un milió i mig d'es¬

grama.

un nou

tres
pro¬

La periodista Mercedes

Milà reapareix a partir d'avui a An¬
tena 3 TV amb el nou programa
"Más que

palabras". S'emetrà cada

dilluns a les 22:30, en directe, amb
un format semblant al de "Quere¬
mos

saber",

que

Milà presentava
fa dos anys.

a

la cadena privada

Acord internacional d'El
Mundo Deportivo. Té efecte
un acord de col·laboració entre el
diari barceloní El Mundo Deporti¬
vo,

degà de la

europea,

premsa

esportiva

i l'italià La Gazzetta de-

Sport. Segons l'acord, es
mantindran diversos contactes
llo

16 de gener
Apareix Anoia Esports. L'em¬
presa editora del setmanari La
Veu de l'Anoia, Publicacions
Anoia SL, llança una nova publi¬
cació de caràcter esportiu que es
distribuirà els dilluns, després
d'haver recollit els resultats de les
competicions esportives de la set¬
mana a la comarca de l'Anoia. La
nova revista té un tiratge de
4.000 exemplars.
negocis. Surt
a la venda la nova revista de periodiciatat mensual Ideas y Nego¬
cios. Està dirigida per Ana Ara¬
gón i va adreçada a aquelles
Nova revista de

d'Unión Radio. Radio Nacional de

España (RNE-5) en té 857.000, i
Cadena 100, de la COPE,

persones que volen informació so¬
bre treball i autoempresa.

690.000.

degà de Comu¬
nicació de la UAB. El catedràtic
Emilio Prado és nomenat degà de
la facultat de Ciències de la Co¬
municació de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona (UAB). La
Emilio Prado,

14 de gener
local de
Malgrat. L'Ajuntament de Mal¬
grat acaba de publicar el llibre
Malgrat i la seva premsa (19151968). Cinquanta anys de vida
malgratenca, de Jordi Bayami i
Llibre sobre premsa

Jordi Goñi. L'obra fa

una

candidatura de Prado guanya les
eleccions amb un totat de 156
vots

afirmatius, 30 de negatius,

27 en blanc i tres de nuls.
Glòria Rognoni, a "Bon dia,

Cata¬
lunya". L'actriu Glòria Rognoni
presenta a partir d'avui l'espai
"Bon dia, Catalunya", de TV3.

anàlisi

de les 15 revistes locals aparegu¬
des entre 1915 i 1968, acompa¬

nyada d'una aproximació històrica
dels anys esmentats.

Substitueix Mari-Pau Huguet, que
ha passat a presentar "La tarda és

60è aniversari de Ya. El diari
Ya compleix 60 anys d'existència.

nostra", que conduïa Josep Cuní.
Rognoni ja era col·laboradora ha¬
bitual de l'espai.

Per aquest motiu publica una se-

Toni Esteve celebra

"Línea 900".

les 100 emissions de

Grup Mundo, a les revistes Inter¬
viú, Actual i El Independiente.
Fins al mes d'abril passat va ser
cap de premsa del Partit Popular
de Catalunya. El mes de maig de
1994 es va incorporar a la redac¬
ció d'El Triangle com a redactor.
Jordi Llompart presentarà el
"TN matí". El periodista Jordi

enguany concorre a un

pectadors.

del setmanari d'hu¬
El Triangle, en substitució

nat director

empresarials i redaccionals entre
els dos diaris "per millorar-ne el
contingut". Signen el document
els directors d'ambdós rotatius,

15 de gener

Nou director d'El Triangle.
Dionisio Giménez ha estat nome¬

Llompart

es

reincorpora

a

TV3

presentar pròximament el nou
espai informatiu "TN matí". Llom¬
part acaba de rodar la sèrie
"L'oblit del passat", que avui s'es¬
trena al Canal 33.
per

Debat amb ACIAL al Col·legi.

Se celebra al Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya un debat organit¬
zat per

l'Associació Catalana d'In¬

formadors de l'Administració
Local (ACIAL) sobre "Com utilit¬
zen els Ajuntaments els seus mit¬

jans de comunicació davant les
eleccions". Hi assisteixen Albert

Batlle, regidor de Relacions Ciuta¬
danes de l'Ajuntament de Barcelo¬
na; Marc Carrillo, catedràtic de
Dret de la Informació de la Uni¬
versitat

Pompeu Fabra; Carme

Páez, directora d'Informatius de

TVE-Catalunya; Josep M. Sòria,
sots-director de La Vanguardia, i
membres d'ACIAL. Una de les
conclusions és que cal potenciar
els mitjans de comunicació local
per

fer-los més pròxims al ciutadà,

tant des dels mateixos

mitjans

des dels gabinets de premsa
institucionals. En paraules d'Albert

com

Batlle, "l'Ajuntament de Barcelo¬

aplica els mateixos criteris in¬
a les seves publicacions
que a les alienes".
na

formatius

18 de gener
TVE entrevista Sancristóbal a
la presó. L'ex-director general de
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la

Seguretat de l'Estat, Julián San¬

cristóbal, fa

declaracions a
TVE sobre el sumari dels GAL,
des de la presó d'Alcalá Meco.
Sancristóbal acusa el jutge Balta¬
sar Garzón de "participar en una
conspiració per enderrocar el pre¬
sident del Govern, Felipe Gonzá¬
lez", i assegura que les imputa¬
cions d'Arnedo i Domínguez "són
falses des del principi al final".
L'entrevista, realitzada per la pe¬
riodista Paloma Cañadas, és eme¬
sa per la primera cadena a última
unes

hora de la tarda.
Diners de De la Rosa per a
El Observador. El periodista

Xavier Domingo, actual delegat
del diari El Mundo a Catalunya,
afirma que l'empresa Catalana de
Mitians de Comunicació i Edició,
de la seva propietat, va rebre el
1991 nou milions de pessetes

procedents de Javier de la Rosa
per finançar el diari El Observa¬
dor. Aquesta xifra podia provenir
d'una comissió per la venda de la
del Consorci Nacional del Le¬
a la Generalitat. La comis¬
sió hauria anat a parar a la socie¬
tat Coterma, administrada per
Armand Carabén, president d'El
Observador. Part d'aquests diners
haurien estat lliurats a Xavier Do¬
seu

asing

bal

va respondre a preguntes d'un
qüestionari i altres que van anar

sorgint al llarg de la conversa. Les
declaracions de l'ex-director de la
Seguretat de l'Estat han provocat
"indignació i rebuig" en el món ju-

diciali

en

l'Audiència Nacional.

Barcelona atorga els seus guardons
anuals per premiar els comunicadors que han excel·lit en la seva
tasca de difusió dels valors cristians
o bé han col·laborat en les
tasques
comunicatives del bisbat. Els pre¬

d'Atlanta '96. Les televisions

miats són Oriol

eu¬

ropees han pressionat la Federa¬
ció Internacional d'Atletisme i els

organitzadors nord-americans i
aconseguit avançar el progra¬
ma atlètic, de manera que es com¬
pensarà la diferència horària entre
Europa i Amèrica.
han

Camps, Josep M.
Alimbau, Esther Romero, de "Sig¬
nes del temps" (TV3), les revistes
Paraula Viva i Aura, del Patronat
de la Fundació Logos, i Manuel La¬
mas, Carlos Pérez de Rozas i Jo¬
sep Maria Casasús, per l'elaboració
del nou disseny de premsa d'El
Full Dominical.

Nova junta directiva a l'IPI.
L'Institut Internacional de Premsa

De la Rosa desmenteix inver¬
sions a El Observador. El fi¬

(1PI) elegeix nova junta. El nou
president és José Maria Bergarache, conseller-director general del
grup El Correo. Com a vice-presi¬

nancer

dent ha estat elegit Pedro Crespo
de Lara, secretari general de l'As¬
sociació d'Editors de Diaris Espa¬

nyols (AEDE). Com a vice-secretari es designa Víctor de la Serna,
adjunt per a relacions internacio¬

man a

Javier de la Rosa, que ro¬
la presó de Can Brians,

desmenteix haver invertit diners al
diari El Observador. De la Rosa

considera que les persones que hi
van invertir foren unes altres, que
"haurien de donar la cara i expli¬
car les coses clarament". Les de¬
claracions les fa el financer a tra¬
vés del seu germà i advocat
Antonio de la Rosa.

conseller
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Sancristóbal continua sent
notícia. El diari El País publica
una entrevista amb l'ex-airector de
la

Seguretat de l'Estat, Julián San¬

cristóbal. El rotatiu l'havia sol·lici¬
tat per diverses vies, principal¬
ment a través de telegrames, i li
va ser autoritzada
per ahir dime¬
cres, el mateix dia que hi havia
concertada la de TVE. Sancristó¬

delegat de Prisa; Juan
Tàpia, director de La Vanguardia;
Antonio Franco, director d'El Pe¬
riódico de Catalunya; José Luis
Gutiérrez, director de Diario 16, i
Pedro J. Ramírez, director d'El
Mundo. L'IPI té la

seva seu a

Vie¬

na.

Dimiteix el director

general

de la COPE. José Andrés Her¬

nández, fins

director general
de la cadena COPE, dimiteix el
seu

ara

càrrec i passa a ocupar-se

de

Desitjo subscriure'm
del

Adreça
Districte postal i població
Telèfon

era

i estic cansat", ha dit.

TVE i TV3, premiades a No¬
va York. Televisió
Espanyola i

premiades al Festival de Nova
York, en el qual hi han participat

450 cadenes de tot el món. Els

programes premiats amb la me¬
dalla de plata són: "BananaMix",
de TVE, i l'espot promocional de

la cadena autonòmica "Lleva't
amb TV3". Antena 3 TV ha que¬
dat finalista amb un reportatge
sobre el 23-F.

Repercussions de l'entrevista
a

Sancristóbal. El consell d'ad¬

ministració de

RTVE, compost
consellers proposats pel
PSOE, PP, IU, PNB i CiU, acorda
demanar explicacions al director
general de l'ens, Jordi García
Candau, sobre l'entrevista a Julián
Sancristóbal emesa per TVE. Gar¬
per

cía Candau declina fer comentaris
i

assenyala

a

través del

CCRTV. El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) comunica la se¬
va renúncia al càrrec, que detenia
des del 21 de juny de 1984. Gra¬
nados afirma que la decisió respon
a qüestions personals, i no políti¬
ques. "No busquin tres peus al gat
en la renúncia al càrrec; fa 11
anys

per un any
a

seu

gabi¬

de premsa que donarà expli¬
cacions als consellers quan li ho
demanin. D'altra banda, els treba¬
lladors d'informátius de TVE apro¬
net

ven una

que

nota

la cadena

en

va

què consideren
donar un tracta¬

ment "correcte"

a l'entrevista de
Sancristóbal. L'assemblea de pe¬
riodistes afirma que l'actuació dels
seus companys es va fer "amb to¬
tal llibertat, imparcialitat i criteri

Canal Sur subscriu
Joan Granados deixa la

(8 números),

a

un

codi

déontologie. L'equip directiu de
Canal Sur Televisión signa un codi
déontologie pel qual es compro¬
a "actuar amb transparència i
honradesa en la seva gestió". Les
normes del codi fan referència al

met

caràcter

públic del mitjà,

que

"ha

de reflectir la diversitat de la gent
de la comunitat autònoma andalu¬
sa".

la revista Capçalera,

partir del número

l'import de 3000 pessetes mitjançant domiciliació bancària.
Signatura

Nom i cognoms

hi

professional".

20 de gener

Col·legi de Periodistes,

Faré efectiu

que

Televisió de Catalunya resulten
Distincions als comunicado»
socials d'Església. El Bisbat de

Europa veurà a bona hora
l'atletisme olímpic. Els televi¬
dents europeus podran veure a
una hora acceptable les proves
d'atletisme dels Jocs Olímpics

nals del diari El Mundo. Els sis
vocals són: Juan Luís Cebriàn,

mingo.

Ràdio Popular de Salamanca. A la
COPE assumiran el lloc de direc¬
tor els consellers delegats Eugenio
Galdón i Bernardo Herraez.

