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Premis Ciutat de Barcelona. A la segona fila, els periodistes guardonats:
Arcadi Espada. Joan de Sagarra, Josep Martí Gómez i Antonio Franco.

Dia a dia

Secció a cura de

Sara Masó i

Carme Teijeiro

1 de febrer

Olot estrena televisió
local. La població gironina
d'Olot estrena la seva emissora
de televisió local. Olot
Televisió s'ha obert a les ones

amb un programa de sis hores
de durada amb reportatges,
entrevistes i connexions sobre
la festa inaugural del nou
mitjà. El president de la nova
emissora és Josep Puigbó i el
seu director és Francesc
Rubio.

Treballadors de les
televisions autonòmiques,
reunits a Barcelona. Els
comitès d'empresa de les
ràdios i televisions
autonòmiques es troben
reunits a Barcelona per
estudiar la negociació dels
convenis col·lectius i "oposar-
se a qualsevol pla de
privatització". Els treballadors
manifesten en un comunicat la
seva oposició a les primeres
privatitzacions (la de
Telemadrid), perquè
consideren que afavoreixen la
concentració dels mitjans,
suposen l'obtenció de beneficis
privats amb diners públics i
són "un frau per al ciutadà".

2 de febrer

Conveni entre la Diputació
de Barcelona i FACIAL. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona la
signatura del conveni entre la
Diputació de Barcelona i
l'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL).
Segons el conveni, l'ACIAL
disposa d'una web al servidor
de la Diputació de Barcelona.
D'aquesta manera l'Associació
incrementa positivament les
connexions amb els mitjans
per donar a conèixer les
informacions, conferències o
debats que genera. Durant
l'acte al CIPB, l'ACIAL ret un
homenatge als seus

expresidents: Joan Brunet,
Marina Bru, Jordi Negre i
Jaume Valls. L'actual
president de l'entitat és Jordi
Navarro.

TVE amplia desconnexions
regionals. El director general
de RTVE explica a València
que l'ens públic ampliarà fins a
dues hores d'emissió a la tarda
les desconnexions dels centres
regionals. Actualment els
centres regionals ofereixen
programació pròpia en dos
trams de mitja hora al matí i a
la tarda. La mesura suposa un
estalvi de cara a RTVE, ja que
els governs autònoms
participen en el finançament
dels respectius centres de
producció regional.

Es lliuren els premis Rei
d'Espanya de periodisme.
Els reis Joan Carles i Sofia
lliuren a Madrid els premis
internacionals Rei d'Espanya
de periodisme corresponents a
1997. El premi iberoamericà
el recull el periodista argentí
Miguel Rodríguez Arias per un
programa de televisió sobre el
fotògraf José Luis Cabezas,
assassinat fa un any. La
colombiana Martha Carvajal
rep el premi de premsa pels
seus articles en el diari El
Tiempo de Bogotá referents a
la inseguretat a la capital de
Colòmbia. Un altre colombià,
Julio Sánchez Cristo, obté el
de ràdio. L'equatorià José Luis
Goyes rep el de televisió pel
reportatge "Brujas de
Calhuasig", emès per
Teleamazonas, el qual tracta
de marginalitat i cultura a les
comunitats indígenes
iberoamericanes. El brasiler

Jordi Nauarro, president de
l'ACIAL.

Moacyr Lopes recull el premi
de fotografia per un reportatge
publicat a Folha de Sao
Paulo.

Crèdit internacional per a
Canal Satélite. Un consorci
internacional format per nou
bancs signa amb Canal Satélite
un crèdit sindicat a set anys
per valor de 60.000 milions
de pessetes que ha estat dirigit
per la banca de negocis
Morgan Stanley. Hi participen
Argentaria, Banco de Bilbao,
Vizcaya, Caja Madrid, Banque
Paribas, Crédit Agricole
IndoSuez, J.P. Morgan,
Société Générale i The Bank
of Tokyo Mitsubishi, a més de
la mateixa Morgan Stanley.
Canal Satélite Digital té
actualment 320.000 abonats.

El CAC proposa regular la
televisió infantil. El Consell
de ['Audiovisual de Catalunya
(CAC) proposa a Televisió de
Catalunya (TVC) que adopti un
sistema de senyals per avisar si
els programes són adequats o
no per al públic infantil. Uns
semàfors marcarien amb
colors el continguts de la
programació a partir de les
deu de la nit. Un programa
amb cap senyal significaria que
és indicat per a tothom; el
color verd, ficció no
recomanada per a menors de
14 anys; taronja, programa no
recomanat per a menors de
dotze anys; vermell, ficció no
recomanada per a menors de
setze anys. La proposta del
CAC està inspirada en la que
aplica el Consell Superior de
l'Audiovisual francès. El CAC
està presidit per Lluís de
Carreras.

3 de febrer

Premis de periodisme
Ciutat de Barcelona. Es
donen a conèixer el premis
Ciutat de Barcelona 1997, que
atorga l'Ajuntament de la
ciutat. Joan de Sagarra i
Josep Martí Gómez reben el
guardó de periodisme pel
programa "Saló de fumadors",
que comparteixen a Ràdio
Barcelona. També es

distingeix el seu respectiu
treball individual: a Martí
Gómez, per la seva secció
titulada "Diario de un

reportero", que apareix cada
setmana a la revista dels
diumenges de La Vanguardia,
i a Sagarra per l'espai fix "La
horma de mi sombrero", d'El
País. Arcadi Espada guanya el
Ciutat de Barcelona de

Josep Puigbó, president d'Olot
Televisió.



Capçalera. Maig/Juny 1998

37
DIA A DIA

literatura en castellà amb
l'obra Contra Catalunya, que
el jurat ha apreciat com "un
brillant assaig contra la
intolerància i a favor d'una
política de convivència".
Manuel Vázquez Montalbàn
obté el de projecció
internacional de la ciutat pel
seu personatge de Pepe
Carvalho, que el 1997 va
celebrar el 25è aniversari. La
cineasta Rosa Vergés rep el
premi d'audiovisuals, l'artista
Antoni Abad el d'arts
plàstiques i la companyia
Metros el d'arts escèniques.
S'atorga una menció especial
a l'edició d 'El Periódico en

català.

Fòrum de solidaritat amb
la dona sahrauí. Es presenta
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
Fòrum Internacional de
Solidaritat amb la Dona
Sahrauí, que tindrà lloc els dies
6, 7 i 8 de febrer a Barcelona.
El fòrum és organitzat per
l'Associació Catalana d'Amics
del Poble Sahrauí,
conjuntament amb la Unió
Nacional de Dones Sahrauís
(UNMS), una associació
originària dels campaments de
refugiats sahrauís que treballa
per al foment de la dona en
tots els àmbits socials.
Col·laboren en l'organització
del fòrum l'Ajuntament de
Barcelona, la Diputació,
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, la
direcció general de Relacions
Exteriors de la Generalitat de
Catalunya i l'Institut Català de
la Dona. L'objectiu principal
del fòrum és donar a conèixer
l'evolució de la situació de la
dona sahrauí i les seves

Josep Maria Triginer, nou conseller
de la CCRTV.

perspectives i necessitats de
futur de cara a la celebració
del referèndum
d autodeterminació previst pel
pla de pau de l'ONU.

TV3, líder a Catalunya.
Televisió Espanyola (TVE-1) va
ser líder d'audiència a tot

Espanya el mes de gener
passat, amb una audiència del
26,5%. Antena 3 i Tele 5
queden en segon i tercer lloc
en càlculs referents a l'Estat. A
Catalunya el líder va ser TV3,
amb un 23,5 d'audiència. La 2
manté el seu percentatge del
8,9% i Canal + conserva el
2,5%.

Josep Maria Triginer, nou
conseller de la CCRTV. El
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) proposa
Josep Maria Triginer com a
conseller de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) en substitució del
periodista Pere-Oriol Costa.
Triginer havia estat conseller
de la Generalitat en el Govern
de Josep Tarradellas, va ser
secretari general de la
Federació Catalana del PSOE i
actualment és membre del
Consell Nacional del PSC.

Juan Tapia, Barba
Important de 1997. El
director de La Vanguardia,
Juan Tapia, rep el premi
Barba Important de l'Any,
atorgat pel Cercle d'Amics de
la Barba. Aquest guardó s'ha
reprès després d'un parèntesi
de 24 anys. El desaparegut
humorista Perich havia estat
un dels personatges distingits
amb el trofeu.

4 de febrer

Curs de formació de
premsa professional.
Durant tres dies consecutius a

partir d'avui té efecte al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya un Curs d'Atenció
al Client. Està organitzat per
l'Associació de Premsa
Professional i per l'Associació
de Dones Periodistes de
Catalunya.

Telefónica retalla el
pressupost de Fundesco.
La companyia Telefónica ha
reduït a zero pessetes la seva
assignació anual a Fundesco,
que el 1997 va arribar als 834
milions de pessetes. Fundesco,
que va ser creada per
Telefónica el 1970 per
promoure estudis en el sector
de la comunicació, l'any passat

Etc, noua reuista que dirigeix Jordi
Montaner.

va retallar la seva plantilla en
gairebé cent persones. El
director de l'entitat, Pedro
Schwartz, havia demanat una
subvenció de 793 milions per
a 1998, que li ha estat
denegada. Fundesco tenia 122
empleats l'any 1997. En una
pròxima retallada podria
quedar-se només en quinze.

Brussel·les vol protegir el
secret a Internet. La
Comissió Europea aprova una
proposta per tramitar a nivell
internacional un codi
d'aplicació voluntària per
assegurar el "bon ús" de les
xarxes de telecomunicacions i
en particular d'Internet. Es
tractaria concretament
d'assegurar la confidencialitat
de les transaccions comercials
a través de les xarxes de
comunicació. La
reglamentació hauria de fer-se
a través d'una Carta
Internacional en què
s'impliquessin els governs
europeus, americans o
asiàtics, i també els industrials i
els usuaris.

5 de febrer

La Guía del Ocio estrena
edició electrònica. La
revista setmanal Guía del Ocio
de Barcelona estrena una

edició electrònica a Internet. El
contingut electrònic aporta les
mateixes dades que l'edició en
paper sobre serveis de cinema,
teatre, música, bars,
restaurants, museus i galeries
d'art, i a més informa
d'activitats per a nens,
localització d'aparcaments,
parades de taxi, etc.

Etc, nova revista. Es publica
el primer número d'Etc,
Estudis de Turisme de
Catalunya, una nova revista
editada pel departament
d'Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat de Catalunya.
N'és el director Jordi
Montaner i Montejano. La
periodicitat serà semestral.

Quinze anys de Radio Tele
Taxi. L'emissora de Justo
Molinero RM Radio i Radio
Tele Taxi compleix quinze
anys amb una audiència actual
de 300.000 persones.
L'emissora emet en castellà, ja
que la seva audiència és
bàsicament de fora de
Catalunya, encara que es tracti
de persones afincades aquí. De
Radio Tele Taxi se'n va parlar
en la reunió que el president
Pujol va tenir amb el president
de les entitats culturals
andaluses (FECAC), tot i que
Molinero no hi era present.
Aquest admet que haurà de
"fer la normalització", però la
farà pas a pas. Molinero
recorda que el 1983 va
començar a emetre cursets de
català, i que sempre ha fet la
ràdio que li demanen els
oients, amb música en català o
castellà i en funció de les
peticions d'una audiència que
li és molt fidel.

Curs pilot de
teleperiodisme. Es presenta
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un Curs Pilot de
Teleperiodisme, adreçat a
professionals de la
comunicació en actiu. Està
subvencionat pel FORCEM i
cooraanitzat per l'Institut
Català de Tecnologia i per

Justo Molinero, director de Radio
Tele Taxi.
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El 6 de febrer, El Mundo publica el
seu número 3.000.

l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya des
del projecte Dones Periodistes
a Internet, el qual està integrat
al IV Programa d'Acció per a
la Igualtat d'Oportunitats entre
Dones i Homes de la direcció
general de la Comissió
Europea. L'acte de
presentació del curs inclou una
conferència sobre teletreball a

càrrec d'Anna Sánchez,
enginyera industrial.

La banca Morgan aposta
per la fusió de les digitals.
El banc de negocis J.P.
Morgan ha elaborat un estudi
sobre el futur de la televisió
digital a Espanya. Com a
conclusió considera que Canal
Satélite Digital i Via Digital
"hauran d'abordar un procés
de fusió". J.P. Morgan és una
entitat especialitzada en
estudis sobre diversos sectors
industrials.

El Mundo va triplicar
beneficis el 1997. Unidad
Editorial, empresa editora del
diari El Mundo, va obtenir el
1997 un benefici de 2.015
milions de pessetes, que
tripliquen els guanys obtinguts
en l'exercici precedent, segons
xifres presentades per Alfonso
de Salas al consell
d'administració de l'entitat.
Unidad Editorial va facturar
31.216 milions de pessetes el
1997. Del total d'ingressos, uns
14.000 milions van procedir de
la publicitat i la resta, en gran
part, de les vendes del diari,
que demà treu al carrer el seu
número 3.000.

L'Audiència absol els
promotors de Televisió
Catalana. L'Audiència de
Barcelona publica una

sentència per la qual absol els
cinc promotors de Televisió
Catalana que havien estat
acusats de desviar crèdits i
altres operacions irregulars. La
sentència explica les
transaccions de l'empresa en
què intervenien Francesc
Singla, Esteban Delmas,
Celdoni Sala, Josep Clascà i
Vicenç Bosch, determina que
les operacions "es van fer a la
vista, ciència i paciència dels
membres del consell
d'administració" i absol els
inculpats. Així es tanca de
manera definitiva el projecte
de Televisió Catalana en el
qual van invertir diners 16.000
petits accionistes.

6 de febrer

Vintè aniversari del
setmanari L'Ebre. El
setmanari L'Ebre celebra amb
un número especial el seu
vintè aniverari, que coincideix
amb el número 1.000 de la
publicació. L'Ebre actua de
nexe informatiu de les
comarques de les terres de
l'Ebre: Baix Ebre, Montsià,
Terra Alta i Ribera d'Ebre. Fa
un any que el setmanari té una
edició digital. El 1996 va rebre
el premi Ventura i Gassol com
a millor publicació de
Tarragona.

La Cambra Alta alemanya
aprova punxar telèfons. El
Bundesrat (Cambra Alta del
Parlament alemany que
representa els lander) aprova
un canvi constitucional que
ampliarà les escoltes als
particulars i permetrà a les
autoritats judicials i policials
punxar telèfons i col·locar
micròfons en domicilis i
despatxos. La comissió
d'arbitratge de la futura llei
alemanya contra el crim
encara ha de discutir-ne les
modalitats. El grups de
l'oposició, com els
socialdemòcrates o els Verds,
volen introduir-hi canvis per
protegir en particular
periodistes, advocats o
metges. La comissió
presentarà la seva proposta al
Bundestag.

Conferència europea sobre
telemática. Es clou a la Fira
de Barcelona (l'Hospitalet de
Llobregat) la conferència
European Telematics:
Advancing the Information
Society, en la qual han
participat 1.500 delegats de
mitjans de comunicació. En el
debat "Edició electrònica i
multimédia" es valoren els

problemes d'informació que
presenta la xarxa, com la
habilitat i el control de qualitat
de les notícies i el rol dels
periodistes per avalar les
informacions davant de
l'usuari.

CTC amplia el capital
social. La junta extraordinària
d'accionistes de Cable i
Televisió de Catalunya acorda
una ampliació de capital social
de 422 milions de pessetes.
Aquesta és, segons l'empresa,
la primera de les previstes dins
del pla d'inversions per a
1998. El pla es va aprovar el
desembre de 1997 i inclou
una inversió de 13.700
milions per desplegar el cable
a Catalunya.

Internet triplica usuaris. La
xifra d'usuaris d'Internet a

nivell de l'Estat s'ha triplicat en
els últims dos anys, en passar
de 487.000 persones el febrer
de 1996 al milió i mig
d'enguany. Actualment
accedeixen a Internet el 4,3%
dels espanyols majors de 14
anys, percentatge
sensiblement inferior al 22%
de persones que utilitzen
habitualment l'ordinador. Són
dades de l'Associació per a la
Investigació de Mitjans de
Comunicació (AIMC).

Madrid aprova el projecte
de TV sense Fronteres. El
Consell de Ministres aprova el
projecte de llei de Televisió
sense Fronteres que es
concretarà al Parlament per
incorporar-lo a la directiva de
Televisió sense Fronteres. Les
normes hauran de ser

elaborades pel ministeri de
Foment. La directiva es va

aprovar el juliol de 1997 i en
el termini d'un any ha de ser
incorporada a l'ordenament
jurídic. La publicitat, la
televenda i la
contraprogramació són alguns
dels aspectes que regularà la
nova normativa de caire
europeu.

7 de febrer

III Premi Gat Perich. Es
celebra a Llançà la festa del III
Premi Internacional d'Humor
Gat Perich, que en aquesta
edició ha guardonat el francès
Georges Wolinski. El dibuixant
Jordi Ginés, Gin, mort el juny
de 1996, obté l'altre premi,
que recull la seva vídua.

Mig segle de la revista
Dau al Set. El Foment de les

Arts Decoratives (FAD)
inaugura a la seva seu del
carrer Brusi de Barcelona una

exposició commemorativa dels
cinquanta anys de la fundació
de la revista Dau al Set,
instituïda per artistes i
intel·lectuals catalans després
de la Guerra Civil. Els seus

fundadors recorden com va

néixer la revista: "Volíem tenir
un element que fos portaveu
de les nostres inquietuds i la
nostra disconformitat contra el
sistema repressiu franquista".
La primitiva sala de reunions
dels fundadors l'any 1948
eren els bancs de la plaça
Molina, per cert ara
remodelada.

L'estació Mir obre una

telebotiga. L'estació russa
Mir inaugura un programa de
televenda amb suport
publicitari, des del qual els
cosmonautes ofereixen
prendes esportives, bolígrafs,
begudes refrescants, etc. La
botiga de l'espai, situada a
250 quilòmetres d'altura sobre
la terra, vendrà els seus
productes a través dels canals
habituals de comercialització,
com el canal QVC de Nova
York, especialitzat en vendes
telefòniques. La Mir necessita
recaptar fons per poder seguir
en òrbita.

9 de febrer

El Vaticà estrena TV
digital. A partir d'avui el
Vaticà posa en funcionament
la TV digital de l'Església, que
funcionarà amb el nom de Sat
2000 i es podrà veure via
satèl·lit arreu del món. La

Georges Wolinsky, amb el Gat
Perich.
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posada en marxa del nou
canal digital coincideix amb el
67è aniversari de Ràdio
Vaticana i amb la proclamació,
fa deu anys, de Santa Clara
com a patrona de la televisió.

Antena 3 s'associa al grup
Recoletos. Una junta general
celebrada a Antena 3 aprova la
incorporació del grup
Recoletos al seu accionariat,
amb un ingrés per a l'empresa
de televisió de 10.574 milions
de pessetes. La junta d'Antena
3 aprova també l'entrada al
seu consell d'administració de
dues persones de Recoletos: el
seu conseller delegat,
Alejandro Kindelán, i Luis
Infante, exdirector del diari
Marca i actual directiu del
grup. Recoletos està controlat
pel grup britànic Pearson. El
principi d'acord entre Antena
3 i Recoletos es va fer públic el
passat mes de setembre.
D'altra banda, Antena 3 ha.
decidit vendre l'edifici que tenia
a l'Hospitalet de Llobregat
(carrer Amadeu Tomer, 58-
60), que ha estat adquirit per la
cadena de distribució Caprabo
per posar-hi un supermercat.
Antena 3 traslladarà les seves

instal·lacions a Mediapark
(Sant Just Desvern) En aquest
centre tecnològic s'hi troben
les delegacions del grup Atlas
(grup Godó i Tele 5). Media
Park dissenya, produeix i emet
nou canals temàtics per a Via
Digital.

Decés de José-Joaquín
Marroquí. Mor a l'edat de 68
anys José-Joaquín Marroquí.
Estava especialitzat en ràdio i
televisió, àmbits en què va
exercir diferents càrrecs. Va
iniciar la seva carrera a Radio
España, com a guionista i cap
d'emissions. Posteriorment va
treballar a RNE, on va ser
director de programes sense
deixar la seva feina de
guionista. En instal·lar-se a
Miramar-Televisió Espanyola,
va ocupar el càrrec de
director. Més tard va

desplaçar-se a Madrid i allà va
ser cap de programació de
TVE. Tornà més endavant a

Barcelona i es va incorporar a
Ràdio Miramar el setembre de
1985. Va ingressar al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'any 1988.

10 de febrer

S'amplia la demarcació del
cable de Barcelona. La
Generalitat de Catalunya ha
incorporat els municipis de

José-Joaquín Marroquí mor als 68
anxjs.

Badalona, Sant Adrià del
Besòs i Santa Coloma de
Gramenet a la demarcació del
cable de la ciutat de
Barcelona. Catalunya s'ha
dividit en tres demarcacions:
Barcelona, Catalunya nord-est
i Catalunya oest. El concurs de
les tres demarcacions el va

obtenir Cable i Televisió de
¿Catalunya (CTC).

Desacord en el veredicte
dels Ciutat de Barcelona.
El veredicte dels premis Ciutat
de Barcelona d'arquitectura i
de llengua castellana no ha
agradat a tots els grups
municipals. CiU, PP i PI hi
han mostrat la seva

disconformitat. El més polèmic
ha estat el premi de literatura
castellana a l'obra del
periodista Arcadi Espada

Contra Catalunya, que Pilar
Rahola (PI) considera que s'ha
atorgat per "raons polítiques, i
no literàries". Els membres del
jurat d'aquest premi emeten al
respecte un comunicat on
critiquen la postura del PI
perquè revela "una voluntat
censora i un tarannà autoritari
inadmissibles en una societat
democràtica en què tots els
punts de vista tenen el mateix
dret a ser exposats". El premis
Ciutat de Barcelona es

lliuraran demà al Saló de Cent
de l'Ajuntament. Abans
hauran de ser ratificats en un

ple municipal.

Crítiques a l'emissió de
l'acte de Montserrat. Els
consellers de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) representants dels
partits de l'oposició (PSC, PP,
IC-Els Verds i PI) critiquen en
la reunió del consell celebrada
avui el tractament informatiu
que TV3 va donar la setmana
passada a l'ofrena dels consells
comarcals a Montserrat. Els
consellers exposen al director
general, Jordi Vilajoana, les
seves queixes per una
informació que consideren que
en cap moment va reflectir "la
pluralitat que existeix al país"

Endesa ven les accions
d'Antena 3. El grup elèctric
Endesa té el propòsit de
desfer-se del 8% d'accions que
té, conjuntament amb el BCH,
a Antena 3 TV. Les dues
entitats desfaran la societat per
facilitar a Endesa l'operació de
venda. El BCH, per la seva
banda, mantindrà el 21,3%
d'accions que controla a
l'emissora.

El català a la premsa. Dins
del cicle Arguments, que
organitza el Museu d'Història
de Catalunya amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i les
revistes Recerques, L'Avenç,
Afers i El Contemporani, té
lloc un acte sobre "El català a

la premsa. Noves
experiències". Hi participen
Josep Termes, catedràtic
d'història contemporània de la
Universitat Pompeu Fabra,
Antonio Franco, director d'El
Periódico de Catalunya, i
Juan Cal, director del Segre.
El moderador és Enric Sòria,
membre del consell de
redacció d'E/ Contemporani.

El Canal 33 es veurà la
comarca de la Safor. Des
del passat dia 7 de febrer
Canal 33 es pot sintonitzar a
Gandia i els seus voltants per
la freqüència del canal 55. Es
preveu que molt aviat el segon
canal català es podrà veure a
tota la comarca. Acció
Valenciana ha estat treballant
perquè totes les emissores i
canals tie la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) es puguin escoltar i
veure a la Safor.

11 de febrer

Premis Ciutat de
Barcelona en directe.
Barcelona Televisió (BTV)
emet l'acte de lliurament dels
premis Ciutat de Barcelona
1997, que atorga
l'Ajuntament. Es la primera
vegada que es poden veure en
directe. En aquesta 47a edició
hi ha hagut desacord en
l'elecció d'alguns premis
(llengua catalana i arquitectura)
per part del grups municipals
(PP, CiU i PI). L'actitud més
radical ha estat la de Pilar
Rahola (PI), que va anunciar la
seva intenció de votar contra
el premi de llengua catalana
(Contra Catalunya, d'Arcadi
Espada) en el ple previ al
lliurament. El ple, però, no ha
votat. Només s'ha mostrat
"assabentat" dels guardons.
L'acte de lliurament no ha
comptat amb la presència dels
dos regidors del PI. Fins a
aquesta edició, els premis
Ciutat de Barcelona havien
estat ratificats unànimement
pel govern municipal després
que el jurat els atorgués.

Les digitals emeten en
català. Canal Satélite i Via
Digital, les dues televisions
digitals que operen a l'Estat,

Pilar Rahola qüestiona el premi Ciutat de Barcelona de literatura castellano
atorgat al llibre Contra Catalunya, d'Arcadi Espada.
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emeten més de 35 hores
diàries de programació en
català. Avui, Canal Satélite
Digital i Televisió de Catalunya
(TVC) signen un acord de
col·laboració destinat a

augmentar encara més aquesta
programació.

El SPC vol el Barça en
català. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya
expressa la seva protesta pel
fet que Televisió Espanyola
(TVE) no emetés el passat dia
5 de febrer el partit Barça-
Mèrida en català. El Sindicat
afirma que "això suposa un
pas enrere del català en els
mitjans de comunicació
públics, i alhora el
deteriorament del centre de
producció de TVE de Sant
Cugat".

12 de febrer

El PI impugnarà la
validesa dels Ciutat de
Barcelona. El grup municipal
del PI decideix recórrer la
validesa dels premis Ciutat de
Barcelona, amb un recurs
davant l'Ajuntament per no
haver permès l'alcalde Joan
Clos que els grups municipals
ratifiquessin en un ple la
decisió del jurat. La quarta
tinent d'alcalde, Pilar Rahola
(PI), creu que el recurs intern
"no prosperarà" i que per això
hauran de "recórrer als
tribunals ordinaris ".

La CMT inscriu Canal
Satélite i Via Digital. La
Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT)
aprova la inscripció de Canal
Satélite i Via Digital al seu
registre d'operadors, i
notificarà demà la decisió a

Berlusconi, implicat per Garzón en

un frau fiscal de Tele 5.

ambdues plataformes. La CMT
es va crear el novembre de
1996. El passat mes de maig
havia denegat la inscripció a
Canal Satélite, però la
rectificació de la llei digital
espanyola a instàncies de la
Comissió Europea ha canviat
les coses. Les dues
plataformes digitals que
operen a l'Estat estan
oficialment registrades.

Berlusconi no vol ser

interrogat per Garzón. El
líder italià de televisió, Silvio
Berlusconi, es nega a ser
interrogat a Milà pel jutge
espanyol Baltasar Garzón, que
l'acusa de frau fiscal en la
gestió de Tele 5. Berlusconi
al·lega que darrere les
acusacions hi ha els fiscals
italians de Mans Netes.

A subhasta la capçalera
d'Arriba. El ministeri de
Cultura treu a subhasta la
capçalera del diari franquista
Arriba per un preu de sortida
de 300.000 pesetes. Arriba
va ser creat pel fundador de la
Falange, José Antonio Primo
de Rivera, i va acabar els seus
dies el 17 de juny de 1979
després de l'ordre de
tancament donada pel Govern
d'Adolfo Suàrez. La disposició
de subhastar la capçalera
d'Arriba i 35 publicacions més
dels mitjans de comunicació de
l'Estat franquista, inclosa
l'agència Pyresa, s'ha publicat
al BOE del passat dia 30 de
gener.

13 de febrer

Premi World Press Photo
97. La fundació holandesa
World Press Photo atorga els
premis corresponents a 1997.
El premi a la millor fotografia
de premsa recau en el fotògraf
algerià Hocine. Es tracta d'una
imatge en color, feta per a
l'agència France Press, en la
qual una dona algeriana plora
la mort dels seus familiars
després de la massacre de
Benthala, el setembre de
1997. World Press Photo
concedeix altres premis, entre
els quals resulten distingits els
fotògrafs espanyols Santiago
Lyon, de l'agència Associated
Press, i Fernando Moleres.
Lyon va guanyar l'any passat
el premi Godó de
fotoperiodisme per una
instantània de dones afganès
vestides amb la túnica que els
cobreix fins i tot el rostre. Al
World Press Photo hi han
participat 3.627 fotògrafs de

Las antenes de Radio Liberty a la platja de Pals emeten programes que

enalteixen els valors de la societat nord-americana.

Fotografia de l'algerià Hocine, de l'agència France Press, premiada amb el
World Press Photo 1997.

115 països, amb un total de
36.041 fotografies.
Oem Sad. la protagonista de
la imatge guanyadora del
World Press Photo 1997 diu
que la informació que
acompanyava inicialment la
fotografia és incorrecta: no
havia perdut vuit fills, com es
va publicar, sinó dos germans.
Els seus sis fills són vius.
L'equivocació es va produir
perquè instants després de la
foto Oem Sad es va desmaiar.
Una altra dona la va atendre i
va dir que havia perdut vuit
fills. En la mortaldat de Ben
Talha van perdre la vida 200
persones.

El cost de TVC a cada
ciutadà. Jordi Vilajoana,
director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), reitera

davant la comissió de control
del Parlament de Catalunya
que Televisió de Catalunya
només costa mil pessetes l'any
a cada ciutadà. El grup
parlamentari d'Iniciativa per
Catalunya-Els Verds ha fet un
càlcul diferent al respecte, i
assegura que el cost real no és
de mil sinó de catorze mil
pessetes.

Radio Liberty s'obre a les
institucions. L'emissora
instal·lada a Pals amb el nom

de Radio Liberty abandona el
seu hermetisme i s'obre al seu

entorn, començant aquesta
setmana amb la visita de
representants de les
institucions catalanes, entre
ells l'alcalde de Pals, Joan
Silvestre. Radio Liberty es va
dedicar a emetre propaganda
nord-americana als països de
l'Est en temps de la guerra
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freda. Després de la
desintegració de la URSS, va
passar a ser gestionada per
l'organisme governamental
americà International
Broadcasting Bureau (IBB). Els
països receptors són els
mateixos, però els programes
els elabora a Washington la
cadena governamental Voice
of America (VOA), i també
Radio Martí i Net TV. La
programació no denuncia el
comunisme, però enalteix els
valors de la societat
americana.

Desè aniversari
d'Agroprés. L'Associació
d'Escriptors i Periodistes
Agraris de Catalunya
(Agroprés) celebra el seu desè
aniversari amb la taula rodona
"L'espai rural d'aquí a 25
anys", que té lloc a l'Auditori
del Palau de la Generalitat.
Agroprés compta amb la
col·laboració del departament
d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat.

14 de febrer

Congrés d'ACPETUR a
Filipines. Des d'avui fins al
22 de febrer té lloc a Manila
(Filipines) el IV Congrés
Internacional d l'Associació
Catalana de Periodistes i
Escriptors de Turisme
(ACPETUR). El congrés es
centra en el tema "La història
com a incentiu turístic",
coincidint amb el centenari de
la independència de Filipines
respecte d'Espanya, i hi
participen periodistes i
historiadors com Carles Sentís,
Francesc González Ledesma,
Ricard Fernández Deu, José
Luis Pécker, Amelia Díaz,
Enrique de Obregón, Roman
Heréter, Domènec Biosca i
José Manuel Salillas, entre
d'altres, a més del president
d'ACPETUR, Mariano
Palacín, el cónsul de Filipines
a Barcelona, Pedro Oviedo, i
l'ambaixador espanyol Delfín
Colomé. Joan Armengol
s'ocupa de la presentació dels
actes. Col·laboren en el
congrés el ministeri de
Turisme de Filipines i
Philippines Airlines.

15 de febrer

Pàgines web dels centres
territorials de TVE. Els
centres territorials de Televisió
Espanyola estrenen pàgines
web dins del servidor de RTVE
a Internet. Les pàgines dels

quinze centres territorials
contenen la història de
cadascun d'ells i els noms de
tots els directors des de 1971.
S'hi inclouen les
programacions regionals i les
desconnexions fetes durant el
1997.

Nova revista de turisme.
Apareix la revista Turismo
Hoy, editada a Barcelona per
Dream Cars Ediciones.
L'editor és Víctor Puig, i el
director José Alarcón. La nova

publicació estarà als quioscs
tots els divendres. Es ven al
preu de 175 pessetes i ofereix
àmplia informació per al
turista.

16 de febrer

L'ansonada, a la revista
Tiempo. Una entrevista
realitzada a Luis Maria Anson i
publicada a la revista Tiempo
revela l'existència d'una
conspiració per enderrocar
Felipe González del Govern.
L'acadèmic, periodista i
exdirector d'ABC afirma que
després de la victòria del
PSOE el 1993 uns quants
periodistes van coordinar una
operació d'"acoso y derribo"
contra González. Anson dóna
noms: assegura que es reunien
al seu despatx el director d'El
Independiente, Pablo
Sebastián; José Luis Gutiérrez,
de Diario 16; el director
general d'Antena 3, Manuel
Martín Ferrand; el cap

d'informatius d'Antena 3
Radio, Antonio Herrero, i el
director d 'El Mundo, Pedro J.
Ramírez, tots ells membres
fundadors de l'Asociación
Española de Periodistas
Independentes. Felipe
González agraeix a l'exdirector
d'ABC el fet d'haver tingut "el
mínim gest d'honradesa per
descobrir el pastís, encara que
només una mica", recorda que
ell ja havia denunciat
públicament la conxorxa el
novembre de 1994 i lamenta
que "no es conegui l'abast
total de l'operació". "Jo sé que
Anson sap que els propòsits
dels concertats eren molt més
ambiciosos que l'intent
d'acabar amb mi per facilitar
l'altemància", afegeix.

Les gravacions del
"complot". Responsables
socialistes exmembres del
Govern anterior asseguren que
almenys quatre gravacions
demostren l'existència del
complot contra Felipe
González per fer-lo fora de la
Moncloa mitjançant la
instrumentalització del cas

GAL. Els suposats
confabuladors s'enfronten amb
Anson per les seves
declaracions. Pedro J. i
Antonio Herrero acusen

l'exdirector d'ABC de "donar
munició a l'entorn de Felipe
González". Luis Maria Anson
confirma els fets descrits a

l'entrevista que va concedir a
Tiempo, però es nega a
qualificar-los de "conspiració".
Més aviat els titlla d'"operació

de persecució implacable
natural dies abans d'unes
eleccions". Anson apareix avui
en nombrosos mitjans,
particularment els radiofònics.
El president de l'Associació de
la Premsa de Madrid, Jesús de
la Serna, declara que no té
"res a dir" sobre la suposada
trama de periodistes que van
decidir acabar amb el Govern
González.

Vilafranca TV emetrà des
del Montgròs. L'Ajuntament
de Vilafranca ultima un acord
amb el Centre de
Telecomunicacions de la
Generalitat perquè la
programació de Vilafranca
Televisió es pugui emetre des
de la muntanya del Montgròs i
pugui ser captada per les
antenes convencionals. La TV
de Vilafranca emet actualment
per la xarxa de cable local.

Premis d'Unicef sobre
treball infantil. El president
del comitè espanyol d'Unicef,
Joaquín Ruíz-Giménez, lliura
en un acte celebrat a

l'Associació de la Premsa de
Madrid els premis del concurs
periodístic sobre treball
infantil. El primer és per al
diari ABC i el segon per a La
Vanguardia. El guardó ha
volgut distingir les
informacions sobre el treball
infantil, tema central de
l'informe d'Unicef el 1997.

17 de febrer

El Col·legi de Periodistes,
contra el complot. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa públic un
comunicat de la junta de
govern en el qual expressa la
seva crítica per les pràctiques
de complot polític amb
participació de periodistes.

L'Audiència suspèn la
venda d'Antena 3 a

Telefónica. Un tribunal de
l'Audiència Nacional suspèn
cautelarment —sense anul·lar¬
ia— la venda del 25%
d'Antena 3 a Telefónica per
"raons formals". L'operació va
tenir lloc el 24 de juliol passat.
La sala ha acceptat el recurs
presentat per Prisa per
impugnar la resolució de
Foment respecte de
l'operació. Telefónica, per la
seva banda, assegura que
mantindrà "tots els
compromisos adquirits" i
anuncia un recurs per
demanar la "suspensió
immediata" dels efectes que es

Recreació lliure d'una de les reunions de Luis María Anson amb altres
periodistes, dibuixada per Francisco Solé a El País.
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Ricard Maria Carles no comparteix

la línia informativa de la COPE.

derivin de la decisió. L'acte
judicial es fonamenta en la
prohibició de tenir accions en
més d'una televisió privada i
també en la de posseir més del
25% del capital en cadascuna
d'elles. La sala manifesta que
l'acte dictat "comporta la
suspensió de l'autorització
concedida pel ministeri de
Foment a Telefónica
Multimedia SA per adquirir les
accions d'Antena 3 TV". El
text assenyala la "poc usual
rapidesa" amb què es va
concedir el permís per part de
l'Administració "malgrat no
apreciar-se cap tipus
d'urgència". La suspensió
promou una allau de
declaracions dels líders polítics.

Els bisbes declinen
responsabilitats a la
COPE. La Conferència
Episcopal Espanyola declina
"tota responsabilitat" sobre el
paper que hagi pogut tenir la
COPE en la suposada trama
d'"acoso y derribo" a González
denunciada per Luis María
Anson. La COPE és propietat
de la Conferència Episcopal.

Protesten l'ajut a la TV
local d'Igualada. El PSC i
IC-EV, que són oposició a
l'Ajuntament d'Igualada,
protesten al ple municipal pel
"pagament de més de nou
milions a la TV local". Els
partits esmentats denuncien
certs pagaments que
consideren "irregulars". Les
factures són de treballs com la
retransmissió en directe dels
plens, la cobertura de la festa
major i el premi Ciutat
d'Igualada.

18 de febrer

Treballadors de La Farola
s'independitzen. Els
treballadors de redacció,
distribució, administració i
direcció empresarial i
periodística de La Farola
s'independitzen del promotor
de la publicació, Georges
Mathis, i treuen una altra
revista titulada La Luz de la
Farola. La presenta en roda
de premsa José Ignacio
Manegat, que va dirigir La
Farola en la seva última fase.
La nova revista serà semblant
a l'anterior i es crea per
"ajudar a persones amb greus
problemes econòmics
mitjançant la venda de la
revista al carrer". Els editors
de la La Luz de la Farola es
mostren molt crítics amb
l'antic editor, en creure que
"disposava de diners de la
venda per al seu ús personal".

Luis del Olmo s'explica. El
periodista Luis del Olmo
explica en què van consistir les
seves relacions amb els
membres del grup que, segons
Luis María Anson, va ordir un
"complot" contra l'expresident
del Govern Felipe González.
Del Olmo reconeix a la tertúlia
que dirigeix a Onda Cero que
va ser present en dues
reunions de l'Asociación para
la Defensa de las Libertades,
precedent de l'Asociación de
Escritores y Periodistas
Independientes (AEPI). Afirma
que hi va assistir juntament
amb "altres col·legues
il·lustres", però assegura:
"Quan vam ensumar la merda
que es planejava vam fugir per
cames".

RNE destitueix el director
de Radio 3. La direcció de
Radio Nacional de España
(RNE) cessa el director de
Radio 3, José Luis Ramos. La
destitució afectarà també Jesús
Beltrán, cap de programes de
l'emissora. Ramos assegura
que el seu cessament obeeix a
una "remodelació en la línia de
Radio 3".

Mundo Internet 98. Té lloc
a Madrid el congrés Mundo
Internet 98, organitzat per
l'Associació d'Usuaris
d'Internet (AUI). Les sessions
del congrés posen de manifest
que Internet creix a un ritme
sostingut entre el 80% i el
100% anual en tot el món.
L'any 1997 va assolir els 75
milions d'usuaris. L'AUI atorga
el premi al millor enclavament
per a l'oci a la versió digital
d'"El País de las Tentaciones".

19 de febrer

El Suprem admet a tràmit
una querella contra Liaño.
La Sala Segona del Tribunal
Suprem admet a tràmit la
querella presentada el
setembre de 1997 pels quatre
directius del grup Prisa Jesús
de Polanco, Juan Luis
Cebrián, Gregorio Marañón i
Francisco Pérez. La querella,
per prevaricació, denunciava
les decisions adoptades pel
jutge Liaño en la instrucció del
cas Sogecable. La resolució
del cas està ara en mans del
poder judicial.

L'arquebisbe Carles,
contra l'opinió de la

Luis del Olmo es desmarca de la

"conspiració" denunciada per Anson.

COPE. El cardenal arquebisbe
Ricard Maria Carles expressa a
Roma les seves crítiques a la
línia informativa de la COPE.
Carles no dóna la seva opinió
sobre les declaracions
d'Anson, però diu que la
COPE "hauria de canviar
d'estil".

L'Institut de RTVE vigila la
línia dels informatius.
L'Institut Oficial de
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) ha realitzat un informe
després d'estudiar la línia
ideològica dels informatius de
la ràdio i de la televisió
estatals. Segons l'informe, els
de TVE s'ajusten a l'esperit
que agrada al Govern estatal,
mentre que els programes
"España a las ocho" de RNE i
"Buenos días", amb Carlos
Herrera, "fan una
interpretació socialista de
l'actualitat". El consell
d'administració de RTVE
rebutja per unanimitat
l'informe realitzat per l'Institut
Oficial de Radio i Televisió. El
mateix director general,
Fernando López-Amor, vota
en contra de l'estudi. La
direcció general de RTVE fa
pública una nota en què diu
que "no comparteix
necessàriament tots els
extrems que s'exposen en
l'esmentat informe".

20 de febrer

Fre a una entrevista a

Maragall a TV3. Andreu
Buenafuente, director del
programa "Sense títol s/n"
anul·la una entrevista previstaL equip de La Farola marxa per editar una reuista semblant amb el nom de La

Luz de la Farola. Georges Mathis, però, segueix publicant la primera.

■«Jy
segunda quincena de marzo de 1093

n° 2

"LA Ll/Z"
SE EXTIENDE
FOR ESPASA
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amb 1'exalcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall. Un equip del
programa era a punt de
desplaçar-se a Roma per
efectuar una entrevista
"informal i desenfadada" amb
Maragall. Segons TV3, la
causa de l'anul·lació d'última
hora és que el programa de
Buenafuente "no s'ha de
polititzar", encara que Pasqual
Maragall no sigui actualment
representant electe per cap
partit. L'abril de 1997, el
periodista Joan Barril va
intentar portar l'aleshores
alcalde de Barcelona al
programa cultural "L'illa del
tresor", també sense èxit.

Foment presenta recurs
contra l'acte d'Antena 3.
L'Advocacia de l'Estat, en
representació del ministeri de
Foment, presenta un recurs
contra l'acte de l'Audiència
Nacional que el passat dia 17
de febrer va suspendre
cautelarment la compra del
25% d'Antena 3 per
Telefónica. Foment al·lega que
els òrgans jurisdiccionals del
contenciós administratiu "no
poden suspendre l'eficàcia
d'un contracte mercantil de
compra-venda realitzat
exclusivament entre entitats
privades".

La Generalitat culpa un
cap de premsa per un
anunci . El conseller
d'Agricultura de la Generalitat,
Francesc Xavier Marimon,
responsabilitza el seu cap de
premsa, Santi Riera, d'haver
permès que en un anunci
oficial del departament
d'Agricultura de la Generalitat
inserit en premsa

especialitzada es manifestessin
els "beneficis aconseguits per
CiU per al camp català". Els
socialistes van denunciar el
contingut de l'anunci. El
conseller Marimon s'ha
excusat perquè l'anunci,
"encara que és verídic, no és
correcte ni en la forma ni en el
fons".

Trentè aniverari de l'EGM.
L'Estudio General de Medios
(EGM), empresa encarregada
de mesurar l'audiència dels
mitjans de comunicació a
Espanya, compleix trenta
anys. L'EGM està gestionat
per l'Asociación para la
Investigación de Medios de
Comunicación, de la qual
formen part 149 empreses. El
principal repte en el
mesurament d'audiències està
actualment en comptabilitzar
les de les televisions digitals i el
cable.

L'Audiència revoca la
fiança imposada a
Folanco. La Sala Penal de
l'Audiència Nacional anul·la les
mesures cautelars adoptades
pel jutge Javier Gómez de
Liaño contra Jesús de
Polanco, president de
Sogecable i del grup Prisa.
Entre les mesures revocades
figura la fiança de 200 milions
que Liaño va imposar a
Polanco. El tribunal recorda
que la mateixa sala va arxivar
les diligències contra
Sogecable; en conseqüència,
la mesura cautelar "és
desproporcionada per a la
finalitat que es persegueix [...],
per la qual cosa ha de ser
revocada".

Primer número de l'edició espanyola
de Sciencie & Vie.

Neix la revista Ciencia &
Vida. Surt a la venda el
primer número de Ciencia &
Vida, edició espanyola de la
francesa Science & Vie, que
s'edita des de fa 85 anys. La
versió espanyola està editada
per Europe Star Publicacions.
La dirigeix el periodista
Santiago Ramentol. Es ven al
preu de 350 pessetes.

Televisa ven el 75 %
d'accions de la Cadena
Ibérica. El president de
Televisa a Espanya, Luis Maria
Anson, anuncia als
treballadors de Unión Ibérica
de Radio que el grup mexicà
ha venut el 75% de
l'accionariat de l'esmentada
empresa, de la qual en tenia el
100%. Els grups compradors
han estat l'editora de Diario
de Burgos i dues entitats
valencianes del tèxtil.

21 de febrer

El PSC demana
explicacions per la
suspensió de l'entrevista a
Maragall. Els tres consellers
del PSC al consell
d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) acorden
demanar explicacions per la
supressió d'una entrevista a
l'exalcalde de Barcelona
Pasqual Maragall, que s'havia
d'emetre en el programa
"Sense títol s/n" d'Andreu
Buenafuente a TV3 .

Les entitats andaluses
guardonen Juan Tapia. La
Federació d'Entitats Culturals
Andaluses a Catalunya

(FECAC) atorga els seus
premis anuals. El guardó a la
millor tasca periodística de
1997 recau en el director de
La Vanguardia, Juan Tapia.
La FECAC lliura altres premis,
entre ells de la labor personal
a Joaquín Moreno, promotor i
difusor de la cultura andalusa a

Catalunya.

23 de febrer

El Col·legi premia Lluís
Bonada amb el Ferrer
Eguizàbal. El periodista i
escriptor Lluís Bonada és
guardonat amb el premi de
periodisme Ferrer Eguizàbal
1997, que convoca el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
En la seva última edició el
premi estava dedicat al tema
"Vida privada, mirall públic".
Bonada ha estat premiat per
tres articles publicats en el
"Quadern", suplement català
d'El País: "El mite" (24
d'abril), "Josep Pla aprèn a
escriure" (18 de setembre) i
"Passions de Patum" (18 de
desembre).

Presentació d'El 23-F a

Catalunya. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre El 23-F a
Catalunya, d'Andreu Farràs i
Pere Cullell. Presenta l'obra el
periodista Joan Barril. L'acte
està organitzat per Editorial
Planeta, empresa editora del
llibre.

Crítiques del PSC i el PP
al conseller Marimon. Els
partits polítics PSC i PP
critiquen la decisió del
conseller d'Agricultura,

Lluís Bonada obté el premi Ferrer

Eguizàbal de periodisme.
Pere Cullell i Andreu Farràs han reconstruït en un llibre els esdeveniments del
23-F a Catalunya.
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Dimissió de Santi Riera, cap de
premsa d'Agricultura.

Francesc Xavier Marimon,
d'"haver acceptat la dimissió"
del seu cap de premsa,
Santiago Riera. Marimon va
culpar Riera d'haver publicat
en dues revistes del sector un

anunci del departament amb el
logotip de la Generalitat en
què s'informava de les millores
fiscals i econòmiques hagudes
al camp català "gràcies a les
esmenes presentades per CiU
als pressupostos de l'Estat per
a 1998".

TV3 nega haver vetat
l'entrevista a Maragall. La
direcció de TV3 nega haver
vetat l'entrevista a Pasqual
Maragall per al programa
d'Andreu Buenafuente. La
cadena autonòmica difon una

nota en la qual explica que
"l'equip de Buenafuente va
contactar amb Maragall per
rodar un esqueix a Roma en
què l'exalcalde conversaria amb
Oriol Grau, caracteritzat com la
'padrina Josefina'". TV3 diu
que Maragall va rebutjar la
proposta ja que preferia que fos
Buenafuente qui l'entrevistés.
Segons la nota, "l'equip del
programa ho va descartar",
perquè "Buenafuente no fa
entrevistes fora del plató".
L'escrit de TV3 assegura que
"Sense títol s/n" "mai no ha
tingut un polític com a convidat
durant les seves tres
temporades en antena".

24 de febrer

Campanya de la
Plataforma Prodrets
d'Autor. S'endega una
campanya en defensa dels

drets d'autor dels periodistes
potenciada per la Plataforma
Prodrets d'Autor, entitat que
encapçala el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i de
la qual també formen part el
Sindicat de Periodistes de
Catalunya i diverses
associacions professionals de
la imatge i la comunicació. La
Plataforma demana que la
Generalitat assumeixi les
competències que per Reial
Decret 897, de 2 de juny de
1995, ja té traspassades, i que
elabori un Llibre Blanc de la
Propietat Intel·lectual a
Catalunya. Els professionals
expressen el seu suport a la
Plataforma Prodrets d'Autor
mitjançant una sèrie de
butlletes que es lliuraran a
Vicenç Villatoro, director
general de Promoció Cultural
de la Generalitat, i a la
comissió de Cultura del
Parlament de Catalunya. El
periodista Francesc González
Ledesma ha estat comissionat
pel Col·legi per seguir de prop
aquest tema.

Recursos contra la
suspensió d'Antena 3.
Telefónica i Antena 3
formalitzen els seus respectius
recursos de súplica contra
l'acte pel qual l'Audiència
Nacional va suspendre
cautelarment el passat dia 17
l'operació de venda d'accions
de la cadena privada a
Telefónica. Els recursos es

fonamenten en "la
impossibilitat, segons el
Tribunal Suprem, de
suspendre un acte
administratiu que ja s'ha
consumat".

25 de febrer

Indignació del PSOE
contra la COPE. El portaveu
del grup parlamentari
socialista, Juan Manuel
Eguiagaray, es queixa
enèrgicament davant el
president de la Conferència
Episcopal, Elías Yanes, perquè
en el programa d'Antonio
Herrero de la COPE es va

qualificar la diputada Rosa
Conde com "la Monica
Lewinsky española". La
mateixa Rosa Conde demana
als bisbes, titulars de la COPE,
que "reflexionin sobre el que
està passant a la seva cadena,
sobre el dany moral que fan a
la classe política en general i a
la societat espanyola".

Premis de la Society for
News Design. S'atorguen els

premis de la Society for News
Design (SND). Els diaris
espanyols més premiats (amb
tirades de més de 175.000
exemplars) són El Mundo,
amb 85 premis (cinc medalles
d'or), El País (medalla d'or pel
suplement cultural "Babelia ");
El Periódico de Catalunya
(medalla d'or pels treballs de
l'humorista El Roto i tres
mencions d'excel·lència per les
pàgines dedicades a la mort de
Lady Di) i Expansión (medalla
d'or per una sèrie de
reportatges). Altres diaris
espanyols premiats han estat
ABC, El Correo Español,
Diario de Noticias, Marca i
Mediterráneo. La Vanguardia
rep de la SND el premi al diari
amb un millor disseny, que
comparteix amb The New
York Times i The Wall Street
Journal. El "Magazine" de La
Vanguardia també resulta
guardonat. El reportatge
Fotogràfic de Kim Manresa
sobre l'ablació publicat el 23
de novembre obté una medalla
de plata. La portada realitzada
pel pintor Joan Pere
Viladecans sobre la festa dels
toros i els treballs de,ls
il·lustradors Miguel Ángel
Gallardo, Jordi Labanda i
Josep Maria Rius, Joma,
també reben distincions. Fora
de l'àmbit estatal, obtenen
premis de la SND el diaris
europeus Dagens Nyheter
(Estocolm, amb 31 guardons),
The European (Londres) i Die
Woche (Alemanya), i els
llatinoamericans Reforma
(Mèxic), El Observador
(Montevideo) i Clarín (Buenos
Àires).

Condemna judicial contra
Ramon Barnils. El jutjat de
primera instància número 27
de Barcelona condemna el
periodista Ramon Barnils a
pagar una indemnització d'un
milió de pessetes al metge de
Cambrils Alphonse Arcelín per
"atemptar contra el seu
honor" en un article de 1991
a la revista Presència,
distribuïda amb El Punt.
L'article es titulava "El negre
de Cambrils", i segons el
denunciant era "insultant i ple
de mentides". Arcelín va ser

un dels impulsors de la
campanya contra l'exposició
de l'anomenat "negre de
Banyoles".

Cessen el sotsdirector de
l'Institut de RTVE. El
sotsdirector de l'Institut Oficial
de RTVE, Alfredo Villanueva,
és cessat a conseqüència del
polèmic informe en el qual es
criticava la ideologia d'alguns

programes de Radio Nacional.
El cessament, segons l'ens
públic, no està motivat per la
redacció mateixa de l'informe,
sinó perquè Villanueva va
"mancar a la veritat" en negar
que n'havia estat l'autor.

Multen El Mundo per la
foto d'una menor.

L'Audiència Provincial de
Madrid condemna el director
d'El Mundo, Pedro J.
Ramírez, i el fotògraf
Femando Múgica a pagar una
multa d'un milió de pessetes
per "intromissió il·legal en la
intimitat d'una menor". El
Mundo va publicar la
fotografia d'una nena en un
centre de menors on vivia, el
1991. Posteriorment va tornar
a usar la imatge per il·lustrar
un altre reportatge el 1994,
quan la menor ja vivia amb els
seus pares.

Curs de l'Associació de
Premsa Professional. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya el curs sobre
Venda d'Anuncis en Premsa
Professional, organitzat per
l'Associació de Premsa
Professional (APP). Els curs es
desenvoluparà els dies 25, 26
i 27 de febrer.

Foment tanca Ràdio
Amistat de Sabadell.
L'emissora Ràdio Amistat de
Sabadell ha rebut nou

resolucions del ministeri de
Foment en què es comunica el
precintament de l'emissora.
Ràdio Amistat és de confessió
religiosa evangelista, emet des
de Fa onze anys en 17 ciutats
espanyoles i mai no ha tingut
una llicència oficial.

Rosa Conde, insultada en un

programa de la COPE.
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26 de febrer

Dones Periodistes
presenta Gènere i
informació. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya presenta a la seu del
Col·legi el llibre Gènere i
informació. L'obra inclou dos
estudis: el primer, "Radiografia
d'una absència", ha estat
realitzat per Joana Gallego en
col·laboració amb altres
periodistes de l'Associació, i es
tracta d'un informe que
reflecteix la presència d'homes
i dones a la premsa
d'informació general i que es
va presentar al III Congrés de
Periodistes Catalans celebrat a

final de 1996; l'altre, titulat
"Premsa esportiva: només per
a ells", ha estat realitzat per les
periodistes Maria Eugènia
Ibáñez i Manuela Lacosta, i
revela el paper fonamental que
es reserven els homes en

l'àmbit de la premsa esportiva.
El llibre, editat per l'Associació
de Dones Periodistes, ha
comptat amb el suport de
l'Institut Català de la Dona i de
l'Ajuntament de Barcelona.
Presenten l'obra les seves

autores amb l'assistència de
Núria Llorach, directora de
l'Institut Català de la Dona.
Després de l'acte té lloc
l'assemblea ordinària de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya, amb
la memòria d'activitats, el
balanç corresponent a 1997 i
presentació d'idees i projectes.

Subvencions de la
Generalitat a la fundació
de Granados. La Generalitat
va subvencionar durant dos
anys amb 40 milions de
pessetes la Fundació de Ràdio
i Televisió Locals de Catalunya
que dirigeix Joan Granados.
Les subvencions es van

atorgar en concepte de
"col·laboració en la difusió de
la cultura i la llengua catalana
a través de les televisions i
ràdios locals". El conseller de
Presidència, Xavier Trias,
confirma que el 1997 la
fundació va rebre trenta
milions de subvenció i que
aquest any té concedits deu
milions, que encara no s'han
fet efectius.

El Periódico català agrada
als publicitaris. En el
transcurs de la conferència
sobre Publicitat als Diaris,
organitzada per l'Associació
Mundial de Diaris (WAN), el
director comercial d'El
Periódico de Catalunya,
Francisco Pérez Pretel, posa
de relleu la bona acollida que

Francisco Pérez Pretel, director
comercial d'El Periódico.

ha tingut al sector publicitari
l'edició d'El Periódico en

català. El 83% dels anuncis

publicats els diumenges en
l'edició catalana, i el 65% els
dies laborables, són en aquesta
llengua,.

Telefónica recusa

Margarita Robles. La
companyia Telefónica
presenta un escrit de recusació
contra la magistrada Margarita
Robles, que forma part de la
sala contenciosa administrativa
que va dictar l'acte de
suspensió cautelar de la venda
d'Antena 3 a Telefónica. La
recusació es fonamenta en el
fet que Robles va ser secretària
d'Estat d'Interior amb Juan
Alberto Belloch, etapa que
podria haver-li permès formar-
se un criteri sobre el món de

les televisions. L'escrit de
recusació encara no ha estat
notificat a les parts.

Sentència condemnatòria
contra El Mundo.
L'Audiència Provincial de
Madrid confirma la sentència
emesa fa aproximadament un
any en la qual es condemnava
el diari El Mundo, el seu
director, Pedró J. Ramírez, i el
redactor José M. Zaballa a

indemnitzar el magistrat del
Tribunal Suprem Claudio
Movilla i la seva esposa, Elisa
Polanco, amb quatre milions
de pessetes. Movilla havia
presentat una querella contra
el diari "per intromissió en el
seu dret a l'honor i per
considerar falsa una

informació sobre el seu

matrimoni".

La Conferència Episcopal
es disculpa. El secretari
general de la Conferència
Episcopal, José Sánchez, es
disculpa i condemna l'insult
llançat en el programa
d'Antonio Herrero de la
COPE contra la diputada Rosa
Conde, a qui l'emissora va
qualificar de "Monica
Lewinsky espanyola".
L'Episcopat no pensa prendre
per ara més decisions al
respecte. Volen donar una
"segona oportunitat" a
Herrero, ja que no l'han
"destituït fulminantment".

27 de febrer

El Consell de Ministres
regula les parabòliques. El
Consell de Ministres aprova un
decret llei que regula la

45
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Planeta Humano, noua reuista

mensual

instal·lació d'antenes
parabòliques. La normativa
estableix que els edificis de
nova construcció han de tenir
la infraestructura necessària
per rebre tots els serveis de
televisió, ràdio, telefonia i
cable. En els edificis ja
construïts, les comunitats
podran instal·lar una
parabòlica col·lectiva si ho
decideixen una tercera part
dels veïns. Els ajuntaments
podran retirar les antenes
individuals si ho consideren
necessari. El decret llei serà
convalidat pel Parlament amb
caràcter d'urgència.

Planeta Humano, nova
revista mensual. Surt al
carrer la nova revista mensual
Planeta Humano, per a la
"divulgació de tota mena
d'iniciatives que contribueixin
a l'evolució positiva de la
humanitat". En la presentació
intervenen Lorenzo Milà i Fran
Llorente, editor de la
publicació.

Mathis torna a editar La
Farola. Georges Mathis,
promotor de la revista dels
sense sostre, torna a editar La
Farola, que arriba al número
70 després que un grup de
treballadors es disgreguessin
de la fundació i editessin pel
seu compte la nova revista La
Luz de la Farola. En produir-
se aquest fet, Mathis v/a dir que
tiraria endavant La Farola ell
sol. La contraportada d'aquest
últim número conté un article
amb el títol següent: "La
Farola autèntica segueix
endavant i compleix quatre
anys".
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1 de març

S'edita a Vic la revista
i política Acció. Apareix a Vic

la nova revista de debat polític
Acció, que tindrà periodicitat
quadrimestral. Està impulsada
per Josep Romeu i Eduard
Garrell, vinculats a Acció
Catalana. El primer número
inclou una entrevista amb
l'editor valencià Eliseu
Climent.

2 de març

Presentació d'un llibre
d'Amparo Moreno. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre La mirada informativa,
d'Amparo Moreno Sardà,
catedràtica d'història de la
comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB). Intervenen en la
presentació Juan Tapia,
director de La Vanguardia,
Amparo Tuñón, catedràtica de
periodisme de la UAB, Ramon
Pellicer, periodista presentador
del programa "Domini públic"
de TV3, i Marcial Murciano,
doctor en ciències de la
informació per la UAB.
L'autora defèn l'estudi de la
premsa com "un instrument
per entendre la societat i les
transformacions que aquesta
experimenta". La mirada
informativa està editat per
Bosch. Casa Editorial SA.

Admès un recurs contra la
llei del català. El Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJ) admet a
tràmit un dels tres recursos

presentats per l'Asociación

Amparo Moreno analitza La mirada
informativa.

por el Español en la
Administración de Justícia
(AEAJ) i per un grup de
persones contràries a diversos
articles de la nova llei del
català. El recurs admès
reclama que s'estableixi "una
quota d'emissió en castellà per
als dos canals de Televisió de
Catalunya (TVC)". El TSJC
encara no s'ha pronunciat
sobre els altres dos recursos:

l'un referit a l'ensenyament i
l'altre a l'obligació dels
funcionaris de la Generalitat
de conèixer també el castellà.

TV3 segueix líder a
Catalunya. El febrer passat
TV3 ha estat per cinquè mes
consecutiu líder d'audiència a

Catalunya, amb una quota de
pantalla del 23,1%. Canal 33
ha crescut set dècimes
respecte el mes de gener, amb
un 6,7 d'audiència. A la resta
de l'Estat continua líder
Televisió Espanyola (TVE-1)
amb una quota del 25,6%, un
punt menys que el gener. La 2
obté el 8,6% i perd tres
dècimes. Antena 3 TV es situa
en un 23,2%, amb un
increment de sis dècimes. Tele
5 millora audiència i es

col·loca en un 20%. Són
dades de Sofres.

La Vanguardia guanya un
or en infografia. El
reportatge infogràfic "La
noche interminable" sobre el
naufragi del Titanic, publicat al
"Magazine" de La Vanguardia
el 21 de desembre de 1997,
guanya un guardó d'or als
premis Malofiej d'infografia de
la Universitat de Navarra. Es
van presentar al certamen més
de 2.600 pàgines procedents
de cent diaris de tot el món.
Els altres premis són per a
The New York Times, la
revista del Brasil Super
intéressante", un gràfic de
DPI per a la revista d'El
Mundo i el magazín del diari
Clarín, de Buenos Aires.

El SPC critica les
acusacions de Núñez
contra periodistes. El
Sindicat de Periodistes de
Catalunya rebutja a través
d'una nota de premsa les
acusacions contra alguns
periodistes realitzades pel
president del FC Barcelona,
Josep Lluís Núñez, el passat
dia 1 de març al programa
"Gol a gol" de Canal 33.
Segons el SPC, el president
del Barça "intoxica i
"descarrega la seva ira ofenent
els informadors" en insinuar
un tracte de favor envers els
seus rivals a la moció de

censura presentada per
l'Elefant Blau.

Liaño s'escuda en els
fiscals pel cas Sogecable.
El jutge Javier Gómez de
Liaño al·lega davant el
Tribunal Suprem que en el cas
Sogecable sempre va actuar
"amb el suport del fiscal", per
la qual cosa si ell va prevaricar
els representants del ministeri
públic també haurien de ser .

responsables d'aquest delicte.
La sala penal de l'Audiència
Nacional ha deixat sense

efecte la decisió de Gómez de
Liaño que obligava el conseller
de Sogecable, Gregorio
Marañón, a demanar permís
per sortir d'Espanya, tot i
mantenir-li la condició
d'imputat.

Pepe Navarro reclama
1.770 milions a Antena 3.
El periodista Pepe Navarro
presenta una demanda contra
Antena 3 TV per
incompliment de contracte en
haver suspès el programa "La
sonrisa del pelícano" l'I de
desembre passat. Navarro
reclama per aquest motiu
1.770 milions de pessetes
d'indemnització. Els advocats
del periodista afirmen que el
contracte entre Navarro i
Antena 3 "assenyala
clarament" que si el programa
no arribava a les 162 edicions
que s'havien pactat Pepe
Navarro podia reclamar
l'import de les edicions que
quedessin per emetre. El total
pactat per a la temporada que
havia d'acabar-se a mitjan
juliol era de quinze milions de
pessetes per programa, un
total de 2.430 milions.

Acusacions de Núñez contra

periodistes.

Pepe Nauarro reclama 1.770 milions
a Antena 3.

El bisbe Deig també
demana perdó a Rosa
Conde. Antoni Deig, bisbe de
Solsona, també demana perdó
a la diputada Rosa Conde per
l'insult que Antonio Herrero va
dirigir-li en comparar-la amb la
nord-americana Monica
Lewinsky. Deig reprova les
paraules d'Herrero en el
decurs d'una entrevista en el
programa "Paral·lel" de Canal
33.

3 de març

Vint anys d'E/ 9 Nou. Es
compleixen vint anys de
l'aparició d'El 9 Nou. La
publicació té actualment tres
edicions, dues de bisetmanals
—la conjunta d'Osona i el
Ripollès i la del Vallès
Oriental— i una de diària, al
Vallès Occidental. L'editora,
Premsa d'Osona SA, prepara
un seguit d'actes de
commemoració per
l'aniversari.

Granados dimiteix com a

director de Ràdio i TV
Locals. Joan Granados fa
efectiva la seva dimissió com a
director de la Fundació de
Ràdio i Televisió Locals de
Catalunya, que va presentar el
29 de gener passat durant una
reunió del patronat. El nou
director és Xavier Fornells,
exdirector de Ràdio Sant
Cugat i de la revista Viure a
Sant Cugat. Alguns dels cinc
alcaldes de CiU que integren el
patronat havien demanat la
dimissió de Granados a causa
de les factures amb les quals
suposadament va voler
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justificar les subvencions de les
diputacions de Lleida,
Tarragona i Girona.

López-Amor calla qui va
fer l'informe de l'Institut
de RTVE. Fernando López-
Amor no vol respondre
davant la comissió de control
parlamentari a la pregunta
sobre qui va ser l'autor de
l'informe sobre les suposades
preferències polítiques
d'alguns periodistes de RNE.
Reiteradament López Amor
contesta: "El consell de RTVE
va sol·licitar l'informe que va
realitzar l'Institut Oficial de
RTVE. Un cop va estar llest el
vaig enviar al consell". El
director general de RTVE
afirma que ell mateix va
rebutjar el contingut de
l'informe, però que no va
intervenir en la seva

elaboració.

4 de març

Forges, trenta anys amb
elles. S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
exposició d'acudits del
dibuixant Antonio Fraguas De
Pablo, Forges, en els quals ha
fet referència al tema de la
dona. "Forges Amb elles, 30
anys" és el nom de la mostra,
que presenten Josep Maria
Huertas i Carles Romeu. La
universitat d'Alcalà el va

investir l'any passat catedràtic
d'humor. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya li va atorgar el mes
de juny passat el premi Lliri
per la conscienciació social
sobre el món de la dona que
reflecteixen els seus dibuixos.

elQ nou

L'edició uigatana d'El 9 Nou
compleix vint anys.

Xavier Fornells, nou director de la
Fundació de Ràdio i Tv Locals.

Forges aprofita per anunciar el
naixement d'una nova revista
d'humor que es titularà A las
Barricadas.

El SPC i treballadors de
Sant Cugat critiquen
López-Amor. La secció
sindical a TVE del Sindicat de
Periodistes de Catalunya
expressa la seva
"preocupació" per les
declaracions del director
general de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE), Fernando
López-Amor, que va dir a la
comissió de control
parlamentari que "l'idioma
oficial de TVE és el castellà".
La nota del SPC recorda que
TVE ja emetia en català per la
primera cadena el noticiari que
primer es va dir "Miramar" i
després "L'Informatiu".

Estudi per a una ràdio i
TV municipal a Sabadell.
L'Ajuntament de Sabadell
encarrega dos estudis per
conèixer la viabilitat de crear
una ràdio i una televisió
municipals. El tancament de
les instal·lacions de Ràdio
Sabadell fa mes de dos anys
després que comprés
l'emissora el grup editorial El
9 Nou i més tard el Consorci
de la Comunicació Local,
impulsor de la COM, va deixar
Sabadell sense ràdio pròpia.
L'alcalde de la població,
Antoni Farrés, assenyala que
encara no han demanat
llicències d'emissió perquè
primer cal conèixer els costos
dels dos projectes.

Nou president
d'Audiovisual Sport. El
consell d'administració

d'Audiovisual Sport nomena
nou president José Manuel
Deus, en substitució de Pedro
Ramón y Cajal. Alhora
s'incorporen al consell tres
nous membres: José Luis
Gutierrez, Alipio Conde Díaz i
Carlos Jiménez Zato.

Francisco Pérez Bryan,
director de Radio 3. Ha
estat nomenat director de
Radio 3 Francisco Pérez
Bryan, que relleva així José
Luis Ramos. Radio 3 és
l'emissora musical de RTVE.
El nou director ha pres part en
programes com "El búho
musical", "Don Domingo,"
"Música golfa" i "De 4 a 3". El
consell de l'empresa aprova
també una ampliació de
capital de 7.950 milions de
pessetes.

Antena 3 emet el vídeo
amb la mort de Sampedro.
La cadena privada Antena 3
TV emet en exclusiva un vídeo
que va gravar l'agonia de
Ramon Sampedro, el malalt
tétraplégie que va morir a
conseqüència d'una dosi de
cianur. L'Associació Pro Dret
a Morir Dignament (DMD) va
rebre dies després de la mort
de Sampedro la cinta amb la
gravació, però no ho va fer
públic fins que Salvador
Pàniker, president de la DMD,
va anar al Parlament de
Catalunya per recollir les
firmes d'autoinculpació de 71
dels 135 representants de la
Cambra. El vídeo no deixa
veure si hi havia algú a
l'habitació amb Sampedro al
moment de morir, i no se sap
qui el va lliurar a Antena 3. La
cadena manifesta haver-lo
rebut de "fonts fidedignes".
L'emissió desperta
immediatament una gran
polèmica en diversos sectors.

5 de març

Mor el fotògraf Francesc
Català-Roca. Mor a

Barcelona a l'edat de 76 anys
el fotògraf. Francesc Català-
Roca, destacat professional de
la generació de la postguerra
espanyola. Era natural de Valls
i fill del també fotògraf Pere
Català Pic, autor del cèlebre
cartell de la Guerra Civil
"Aixafem el feixisme".
Francesc Català-Roca es va
traslladar a Barcelona el 1931
i va publicar a Gaceta
Ilustrada, Destino i La
Vanguardia. El 1983 va rebre
el Premi Nacional d'Arts
Plàstiques. El 1992 la

Generalitat li va concedir el
Premi d'Arts Plàstiques i la
Creu de Sant Jordi. Català-
Roca va documentar en

imatges la vida quotidiana i
artística de Catalunya en la
postguerra i la transició cap a
la democràcia .

El CIC alerta sobre el
deteriorament del
periodisme. El Consell de la
Informació de Catalunya (CIC),
organisme que vetlla pel
compliment del codi
déontologie aprovat pels
periodistes catalans, expressa
la seva "alerta davant
l'amenaça de deteriorament de
la credibilitat de la professió
periodística, com a
conseqüència d'alguns
símptomes d'extralimitació del
paper dels mitjans i dels
mateixos professionals en el
legítim i indispensable exercici
de la crítica dels assumptes
públics". El CIC es refereix
concretament a les últimes
polèmiques protagonitzades,
entre d'altres, per Luis Maria
Anson, Antonio Herrero i la
COPE. El Consell destaca que
el paper dels periodistes no ha
de ser esdevenir "subjectes
actius o passius de la pugna
política".

Present i futur del
periodisme digital. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència
"Present i futur del periodisme
digital", organitzada pel Grup
de Periodistes Digitals i el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Durant l'acte es fa
la presentació del I Congrés
Internacional de la Publicació
Electrònica Maig'98. Hi
participen Luis Angel
Fernández Hermana,
corresponsal científic d'El
Periódico i director del
Congrés Maig'98; Javier
Ribas, advocat especialitzat en
Internet i moderador del
seminari "La comunicació
vigilada" del Congrés Maig'98;
Quim Gil, periodista digital,
membre de PutPut i
moderador del mateix
seminari, i Josep Nieto,
membre de la junta del
Col·legi de Periodistes i del
comitè organitzador del
Congrés Maig'98.

Presentació de Manifiesto
a Barcelona. Es presenta a la
Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat
de Barcelona la revista
Manifiesto. La publicació
afirma buscar "una versió real
del que els catalans ofereixen a
Espanya més enllà de la
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governabilitat del
nacionalisme". Entre els
presents a l'acte figuren el
professor Fabià Estapé. el
polític Aleix Vidal-Quadras i la
periodista Margarita Rivière,
autora d'una enquesta
publicada a Manifiesto en la
qual vint intel·lectuals es
confessen independentistes.

Miguel Satrústregui,
secretari general de
Sogecable. El grup
Sogecable, propietari de Canal
+ i Canal Satélite Digital,
nomena Miguel Satrústegui
secretari general de l'entitat,
amb competències en l'àrea
jurídica, assumptes corporatius
i relacions externes i
institucionals. Satrústegui ha
desenvolupat les seves
activitats professionals a l'àrea
audiovisual de Prisa, on era
fins ara director general de
Coordinació del grup. D'altra
banda, Sogecable nomena
Juan Casal Velasco director
gerent de l'empresa. Casal
Velasco era sotsdirector
general de la SER. Es va
incorporar a la cadena com a
director financer el 1989 i va

passar a la sotsdirecció general
el 1995.

Javier Albácar, conseller
delegat de Via Digital. El
consell d'administració de Via
Digital confirma el
nomenament de Javier
Albácar com a conseller
delegat de la companyia, i el
de Robert Apple com a
conseller executiu. Albácar és
llicenciat en dret i ciències
empresarials. Fins ara era
director de Recoletos
Televisión. Ha format part de
Vía Digital des del principi de
la companyia. Robert Apple,
natural dels Estats Units, és
enginyer i vicepresident de
Galaxy Latin America. També
s'han incorporat al consell
d'administració de la
plataforma Guillermo
Fernández Vidal, director
general d'Empreses de
Telefónica; Luis Lada,
conseller delegat de Telefónica
Móviles; Fernando Alcalá,
conseller delegat de Televisa
España, i José María García
Hoz, conseller editor de
Recoletos.

Mobilitzacions sindicals a

les autonòmiques. La
Coordinadora de Comitès
d'Empresa de les Ràdios i
Televisions Autonòmiques fixa
un calendari de mobilitzacions
per al present mes de març en
contra del projecte de llei
aprovat pel Govern que

permet l'accés de capital privat
a les cadenes autonòmiques.

Catalunya Informació
canvia freqüències.
L'emissora de Catalunya
Ràdio dedicada a la informació
canvia freqüències. Per als
radiooients de les comarques
més pròximes a Barcelona la
freqüència és ara 92.0 de la
FM. A les comarques de
Tarragona, 104.5, i a Girona
101.7.

Nou director de l'Institut
de RTVE. La direcció general
de RTVE nomena Jaime
Nicolás Muñiz director de
l'Institut de Formació de l'ens.
El canvi té efecte després
d'haver estat destituït Alfredo
Villanueva arran d'un polèmic
informe sobre els periodistes
de RNE.

6 dc març

Dones i poder local. Com a
commemoració del Dia de la
Dona Treballadora, que té lloc
el 8 de març. es celebra a Sant
Boi de Llobregat la jornada
"Dones i poder local. Les
dones, gestionen diferent el
poder local?". L'organitzen
l'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL)
, l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i l'Associació de
Dones Periodistes. Ho
patrocina la Diputació de
Barcelona. La jornada
comença amb la conferència
d'Anna Hernández, gerent del
Consell Comarcal del Baix
Llobregat, seguida d'una taula
rodona moderada per Milagros
Pérez Oliva, vicedegana del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Segons dades de la
Diputació de Barcelona, d'un
total de 944 alcaldes a tot
Catalunya, només 45 són
dones (el 4,75%). Pel que fa
als càrrecs electes, sobre un
total aproximat de 10.000,
només el 10,43% són dones.

SOS Racisme critica una

emissió de "Domini
públic' '. El programa
"Domini públic" de TV3 emès

el passat dia 5 de març sota el
tema "Som racistes?" aixeca
polèmica. L'associació SOS
Racisme protesta pel to amb
què es va desenvolupar el
debat conduït per Ramon
Pellicer. El programa, segons
Núria Vives, representant de
SOS Racisme, "només va
ajudar a accentuar actituds
racistes". Jordi Sánchez,
representant d'IC-EV en el

consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV),
demanarà que "TV3 es
disculpi i es reprengui el debat
en un espai més seriós".

Fabricio Caivano, premi
de periodisme educatiu. El
premi Esteban S. Barcia, creat
per la Fundació Universitat-
Empresa, s'atorga a Fabricio
Caivano, col·laborador d'El -
Periódico de Catalunya i fins
fa poc director de Cuadernos
de Pedagogia. Es concedeix
una menció honorífica a les
periodistes Susana Gómez
Redondo i Amaia Uriz Zarza,
de \'Heraldo de Soria. Es la
primera vegada que s'atorga
aquest premi de periodisme
educatiu creat en memòria
d'Esteban S. Barcia, mort
l'agost de 1996.

7 de març

Gavà i Viladecans estrenen
televisió. L'emissora local
Gavà Televisió comença a
emetre en període de proves.
Ho fa pel canal 62 de la UHF.
tot esperant adoptar la
freqüència definitiva que la
Generalitat li assigni. Durant
aquesta etapa emetrà quatre
hores diàries (de 8 a 12 de la
nit). L'emissora ha estat
dissenyada per Lavinia TV,
productora que dirigeix el
periodista Toni Esteve. La
televisió de Gavà ha necessitat
una inversió de 111 milions de
pessetes per al seu muntatge, i
és propietat de l'Ajuntament,
que ha creat una societat
limitada de capital municipal

Fabricio Caivano rep el premi de
periodisme Esteban S. Barcia.

Ramon Pellicer, qüestionat pel to
d'un programa sobre racisme.

per gestionar-la. En el seu
consell d'administració hi
figuraran tots els grups
municipals. Té una plantilla de
deu persones, sis de les quals
són reporters polivalents. El
seu director gerent és el
periodista barceloní Joan Vila i
Triadú. Gavà TV començarà
amb una hora de programació
diària, que inclourà un
informatiu local de 25 minuts i
un magazín de 35 minuts
presentat per Eva Comas i
Víctor Prats, amb debats i
reportatges. El degà del
Col·legi de Periodistes,
Salvador Alsius, és un dels
personatges que ha gravat un
missatge de benvinguda a la
nova televisió. L'altra emissora
de nova planta és Viladecans
TV, que començarà a emetre
el pròxim dia 9. Endegarà amb
una hora d'emissió i
s'ampliarà progressivament
fins a les tres hores diàries.
Gavà TV i Viladecans TV
col·laboraran i compartiran
programes.

Jornades de comunicació
de nous professionals.
Tenen lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya les
Jornades de Comunicació
Nous Professionals per al
Segle XXI, organitzades per
Fòrum Universitari.

8 de març

Creació del Fòrum
Comarcal. Els nou diaris
comarcals de Catalunya,
l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal i l'agència
Efe creen el Fòrum Comarcal,
un àmbit de debat que
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organitzarà de manera
itinerant trobades per
promoure la reflexió sobre
temes politicosocials
d'actualitat. Aquest espai
d'opinió arrencarà el dia 10 a
Manresa.

Dotze anys de "135
Escons". El programa "135
Escons" de La 2 compleix
dotze anys. Ha superat la xifra
de 380 emissions dedicades a

divulgar l'activitat del
Parlament de Catalunya.
L'espai es va començar a
emetre els dissabtes sota la
direcció d'Alfred Reixac.
Després de passar per
diferents etapes i dies
d'emissió, el seu horari actual
és els dissabtes, de 2/4 d'il a
les 11 del matí per La 2.
Durant 25 minuts s'hi
reflecteixen les lleis, opinions,
debats i tot allò que constitueix
la tasca legislativa de la
cambra parlamentària
catalana. Antoni Font és, des
de 1996, director del
programa.

El consell assesor de TVE-
Catalunya defèn el català.
El consell assessor de TVE-
Catalunya sol·licita una
entrevista amb la delegada de
RTVE a Catalunya, Aurora
Catà, per tractar de la
presència general del català a
l'emissora. En concret, el
consell veu amb mals ulls que
els partits dels Barça per La
Primera no s'emetin en català.
D'altra banda, el Parlament de
Catalunya aprova una
sol·licitud de compareixença
de Catà per informar la
Cambra sobre la situació de
TVE i RNE a Catalunya.

Antoni Font, director del programa

"135 escons".

Premis Recull 1998. Es
lliuren els premis de la revista
Recull en el transcurs d'una
trobada a Blanes i amb
assistència del conseller de
Cultura Joan Maria Pujáis.
Rosa Castelló, de la localitat
d'Onda (Plana Baixa) obté el
Salvador Reynaldos de
periodisme per la seva obra
titulada "El misteri d'Elx, la
festa eterna". Un altre autor
valencià, Joan Garí, natural de
Borriana, rep el premi Rafael
Cornellà de retrat literari pel
treball "Llum més llum:
Andreu Alfaro". Recull atorga
també premis de narració i de
teatre.

9 de març

Joan Ariza, a premsa de
l'Ajuntament. El periodista
Joan Ariza Clemente
s'incoprora avui al
departament de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona, on
s'encarregarà, entre altres
coses, de la coordinació amb
el gabinet d'alcaldia.

10 de març

El Consell Pastoral de
Barcelona, contra la
COPE. La majoria de
membres del Consell Pastoral
Diocesà de Barcelona signen
un manifest en què es
denuncien els "atacs contra
Catalunya i contra els drets
humans" i les actituds
"antiètiques i antievangèliques"
de la COPE. El text ha estat
subscrit pels dos terços de
l'organisme, compost de 130
persones que representen
parròquies, ordes religiosos i
moviments cristians de base.

Pujáis pressionarà pel
futbol en català a TVE. La
Generalitat anuncia, a través
del conseller de Cultura, Joan
Maria Pujáis, que pressionarà
perquè la primera cadena de
TVE utilitzi el català en les
retransmissions de futbol.
Pujáis qualifica de "poc
afortunades" les declaracions
del director general de RTVE,
Femando López-Amor, que
davant la comissió de control
parlamentari va dir "L'idioma
oficial de la primera cadena és
l'espanyol".

La CE, a favor dels ajuts a
les cadenes públiques. La
Comissió Europea (CE)
considera legals els ajuts
estatals a RTVE i a les
televisions autonòmiques. Ho

afirma en resposta a una
denúncia de la cadena privada
Tele 5. La Comissió, no
obstant això, emprendrà
accions per analitzar les
ajudes. El març de 1992 i el
novembre de 1995 Tele 5 va

presentar sengles denúncies a
Brussel·les per les ajudes que
reben les televisions
autonòmiques i RTVE. A
causa del silenci de la CE en

aquest tema, la cadena va
denunciar aquest organisme.

S'investigaran els informes
de RTVE a periodistes. El
consell d'administració de
RTVE constitueix un comitè
investigador en relació als
informes realitzats per l'Institut
Oficial de l'ens públic sobre
alguns periodistes. La decisió
rep l'oposició del director
general de RTVE, Fernando
López-Amor, i dels
representants del PP.

Toni Clapés va a
"Crónicas marcianas".
Toni Clapés, actualment
conductor del programa
"Versió original" a Catalunya
Ràdio, ha estat fitxat per Tele
5 per presentar un noticiari
satíric a "Crónicas marcianas".
El programa de Xavier Sardà
celebra el centenar
d'emissions, i ha estat nominat
per optar al millor programa a
la Rose d'Or del Festival de
Montreaux.

Algunes autonòmiques
deuen diners a la SGAE.
Les televisions autonòmiques,
excepte Televisió de
Catalunya, no paguen drets
d'autor des del 1994. El seu
deute actual supera els tres mil
milions de pessetes. TV3 i
Canal 33, úniques sense
números vermells amb la
SGAE, van liquidar l'any
passat 517 milions de pessetes
a l'entitat. Les cadenes
privades també estan al
corrent dels seus pagaments, i
RTVE s'hi està posant
mitjançant pagaments
fraccionáis.

Antena 3 projecta una
cadena de ràdio. La cadena
privada Antena 3 anuncia el
projecte de creació d'una
cadena de ràdio. Telefónica, a
través d'Antena 3, ha
presentat sol·licituds als cinc
concursos d'adjudicació de
freqüències de FM convocats
en diferents comunitats
autònomes. D'altra banda,
l'emissora ha endegat una
campanya institucional per
transmetre la seva imatge
corporativa: vol apropar-se a

Toni Clapés fa un noticiari satíric a

"Crónicas marcianas".

l'audiència mitjançant espots
de televisió, tanques
publicitàries, cabines
telefòniques i premsa.

Zarzalejos demana suport
per les amenaces a la
premsa. El director general
del grup Correo, José Antonio
Zarzalejos, pronuncia a Vigo la
conferència "La prensa bajo
presión", durant la qual acusa
institucions i partits bascos de
"no donar suport amb claredat
i rotunditat als mitjans de
comunicació amenaçats pels
violents". Zarzalejos assenyala
que l'única persona que se li
va adreçar quan ETA el va
amenaçar va ser el bisbe
Setién.

Acusen de delicte fiscal
exdirectius d'Antena 3
Radio. El jutjat d'instrucció
número 15 de Madrid imputa
a Manuel Martín Ferrand,
Javier Gimeno de Friede i
Antonio Carrasco de la Torre
un presumpte delicte "contra
la Hisenda Pública i falsedat en

document mercantil" per fets
ocorreguts l'any 1990, quan
els tres eren directius d'Antena
3 Radio. Segons l'acte judicial,
els tres imputats "van comprar
factures falses per un import
de 150 milions de pessetes en
concepte d'IVA, a fi de
justificar despeses que no
tenien suport documental". Els
imputats han declarat davant
el jutge per aquest assumpte.
Posteriorment a la declaració
judicial, Martín Ferrand afirma
que ignora els fets perquè la
seva tasca a l'emissora "no era

l'administrativa". De Priede diu
que el cas està sub iudice, que
només es tracta de diligències
prèvies.
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Presentació de COMMON
al Col·legi. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya Comunicació pel
Món (COMMON), nova entitat
que, a la manera d'una ONG,
prioritza la defensa del dret a
la informació agrupant tots
aquells professionals per als
quals la comunicació és la seva
ocupació diària. Neix a partir
de la iniciativa de periodistes i
estudiants de ciències de la
comunicació i està oberta a la
incorporació de tots aquells
que treballen en el camp de la
comunicació: periodistes,
fotògrafs, il·lustradors, tècnics,
estudiants, etc.

11 de març

Joan Barril, premi Ramon
Llull. L'escriptor i periodista
Joan Barril guanya el Premi de
les Lletres Catalanes Ramon
Llull 1998, convocat per
Editorial Planeta. L'obra
guanayadora es titula Parada
obligatòria, i fa un reflexió
sobre l'home cap a la meitat
de la seva vida. Va ser

presentada al concurs amb el
títol de "Nel mezzo del
camin", amb el pseudònim de
Moët Chandon. Barril ha
publicat anteriorment
Condició de pare, ha estat
finalista en altres concursos

literaris, col·labora a Barcelona
Televisió i publica un article
diari a El Periódico.

Èxit d'El Periódico en

català. Antonio Franco fa
saber en el lliurament de
diplomes a alumnes d'Incomi
(Institut de Comunicació
Integral) l'èxit de l'edició en

Joan Barril, premiat amb el Ramon
Llull de novel·la catalana.

català d'E/ Periódico de
Catalunya, que ell dirigeix.
Des que va sortir la nova
edició, el 28 d'octubre de
1997, el diari ha venut uns
vint milions d'exemplars, i
"gairebé la meitat han estat en
català".

Canal Satélite supera els
400.000 abonats. Canal
Satélite Digital supera els
400.000 abonats amb
descodificador instal·lat.
L'oferta de la plataforma està
integrada per 114 serveis de
programació, desglossats en
65 canals d'e televisió, 41
canals d'àudio i vuit serveis
interactius.

Pèrdues i guanys de
Telefónica. A través de la
notificació efectuada per
Telefónica a la Comissió de
Mercat de Valors sobre els
seus comptes i els de les
empreses en què participa,
s'han donat a conèixer alguns
resultats de les inversions.
Telefónica va invertir 26.000
milions en el 25% d'accions
d'Antena 3 TV, i ha obtingut
de la cadena un resultat de
31.000 milions. Per contra,
els 8.750 milions invertits a

Via Digital li suposen una
pèrdua de 4.810 milions de
pessetes.

12 de març

Premis de la Fundació
Comte de Barcelona.
L'eurodiputat José Maria
Mendiluce, el periodista José
Antonio Zarzalejos, el fotògraf
Santiago Lyon i l'escriptor
Xavier Miserachs reben els
premis de la Fundació Comte
de Barcelona. Mendiluce obté
el premi Don Juan de Borbón
per l'obra El amor armado. El
Godó de periodisme
correspon a José Antonio
Zarzalejos per l'article titulat
"La necesidad y la virtud",
publicat en el diari El Correo
del diumenge 10 de març de
1996. El Godó de
fotoperiodisme és per al
fotògraf espanyol de l'agència
Associated Press per la
instantània "Mujeres a la
espera de la paz en Kabul",
publicada a El País el 14 de
novembre de 1996. Xavier
Miserachs obté el premi Gaziel
de biografies i memòries en
llengua catalana.

Premi periodístic Roger de
Llúria. El caporal David
Arboix Arús i el soldat Jorge
Boadas Sala reben el premi

periodístic Roger de Llúria.
Assisteixen a l'acte el capità
general Víctor Suanzes i el
conseller de la Presidència de
la Generalitat, Xavier Trias. El
premi Roger de Llúria ha estat
creat per un conveni entre la
Generalitat de Catalunya i les
Forces Armades amb l'objectiu
de fomentar la difusió del
patrimoni artístic i cultural de
Catalunya entre el personal de
l'administració militar.

Atlas Catalunya inaugura
estudis. La societat Atlas
Catalunya, agència
especialitzada en notícies per a
televisió, inaugura els seus
estudis en el complex
audiovisual Media Park.
L'empresa està participada al
50% pel grup Godó i Tele 5, i
forma part d'un projecte
global anomenat Agencia de
Televisión Latino-Americana
de Servicios (ATLAS), que té
l'aspiració de ser el principal
proveïdor d informatius de
televisió en el mercat
llatinoamericà.

La FORTA pagarà mil
milions per drets d'imatge.
La societat de gestió dels
actors i intèrprets (Aisge) i
l'Associació d'Artistes i
Executants (AIE) firmen un
acord amb la Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques
(FORTA) per tal de fer efectius
els drets d'imatge a la televisió.
L'acord està xifrat en uns mil
milions de pessetes per al
1998.

Conferència de premsa
sobre defensa i seguretat.
Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona una
conferència informativa de
l'Associació de Periodistes de
Defensa i Seguretat (ADESE).

13 de març

Lluís Oliva defèn "Domini
públic". El director de
Televisió de Catalunya, Lluís
Oliva, defèn al Parlament el
programa "Domini públic" de
TV3, que el passat dia 5 de
març va plantejar un debat
sobre racisme. El diputat d'IC-
EV Jordi Guillot va titllar el
programa de "lamentable" i
"reaccionari" i va demanar
una disculpa pública a la
cadena. Oliva reconeix davant
la comissió de control
parlamentari de la CCRTV
haver rebut queixes de SOS
Racisme i de Càrites de
Girona, i afirma que TVC va

J.A. Zarzalejos, premiat per la
Fundació Comte de Barcelona.

demanar disculpes per carta a
aquestes organitzacions,
encara que "la direcció
considera que el programa no
era ofensiu".

Reaccions a les exigències
de les Spice Giris. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Unió de
Professionals de la Imatge i
Fotografia de Catalunya
emeten una nota en defensa
dels fotògrafs que han de
cobrir la informació del
concert de les Spice Girls a
Barcelona. L'empresa Spice
Giris Limited, gestora dels
drets d'imatge del grup,
pretenia fer firmar als
fotògrafs un contracte que
imposava la cessió total dels
drets d'autor i l'entrega dels
negatius, condicions de treball
que atempten contra la Llei de
Propietat Intel·lectual. Els dos
col·lectius professionals
expressen el seu "profund
rebuig" a les "inacceptables
condicions" exigides per les
Spice i recomanen als
professionals que "rebutgin la
firma d'acceptació d'aquestes
condicions". Finalment, els
representants de les cantants
s'han desdit de les seves

exigències.

RTVE invertirà milions en

l'Eurocopa. El Consell de
Ministres autoritza a RTVE
compromisos de despesa per
un import de 18.900 milions
de pessetes per subscriure un
contracte amb la Reial
Federació Espanyola de Futbol
i optar així a la candidatura
d'Espanya com a seu del
Campionat d'Europa de Futbol
l'any 2004.


