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1 de juny
Àngels Barceló deixa Tele 51
torna a TV3.
La periodista Àngels Barceló deixarà Tele 5
i tornarà a TV3 per dirigir un setmanal
d'actualitat. Això serà el mes de setembre.
L'actual directora i presentadora de l'infor-
matiu de la cadena privada ha acceptat
tornar a TVC per presentar un programa
setmanal d'actualitat de gran format.

Àngels Barceló
tornarà a treballar a

la televisió catalana.

Juan Cruz adjunt a la direc¬
ció d 'El País.

L'escriptor i periodista Juan Cruz es rein¬
corpora al diari El País com a adjunt a la
direcció. Natural de Tenerife (1948), havia
iniciat la seva col·laboració amb El País des
de la fundació del rotatiu el 1976. Primer
fou corresponsal a Londres i després cap
d'Opinió i redactor en cap de Cultura.
Actualment dirigia l'Oficina de l'Autor,
empresa de PRISA, encarregada de la
gestió dels autors del grup.
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□3 nova etapa com a
'à adjunt a la direcció
£ d'El País.

2 de juny
Aturades a Catalunya Ràdio.
El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio
convoca aturades en resposta a l'oferta de
conveni que els fa l'empresa. Les parades
començaran el dia 6 de juny i se.succeiran
fins al dia 24 en què hi haurà dues interrup¬
cions diàries de 15 minuts. Els treballadors
reclamen l'equiparació salarial amb els
professionals de Televisió de Catalunya.

3 de juny
Mostra de Joan Guerrero.
S'inaugura avui al Palau de la Virreina de
Barcelona, on romandrà fins al 28 d'agost
l'exposició de fotografies de Joan Guerrero
que, amb el nom de "Camino andado", fa
un repàs de 36 anys de la seva professió de
fotoperiodista. Es poden veure 239 foto¬
grafies en blanc i negre, de les quals 165 són
retrats de companys de professió i 74 reflec¬
teixen paisatges de Barcelona i el seu
entorn -Santa Coloma de Gramenet, el
Raval, la Mina, La Perona, el Camp de la
Bota, la Barceloneta i altres poblacions de
l'Estat i de països estrangers.
Vagues parcials a TV3.
El comitè d'empresa de Televisió de Cata¬
lunya (TVC) convoca vagues parcials de 6 a
8 h del matí, els dies 9,10 i 16 de juny. Les
aturades es produeixen per "l'estancament
de les negociacions per les condicions de
treball del personal assignat al canal de
notícies 3/24 que funciona des de fa dos
anys sense haver-se consolidat cap pacte
sobre horaris, torns i valoració de feines del
personal tècnic (operadors d'imatge, de
realització i de producció).
Esperança Camps, premi a la
millor novel·la.
La periodista Esperança Camps va guanyar
el XXV Premi Joanot Martorell de Novel·la

que organitza l'Ajuntament de Gandia per
la seva novel·la "Enllà del mar El passat 12
de novembre 2004, amb la seva segona
novel·la, ja havia guanyat el Premis Litera¬
ris Ciutat d'Alzira per l'obra "Quan la lluna
escampa els morts". Les dues estan editades
per Bromera. Camps és redactora als infor¬
matius de Canal 9-Televisió Valenciana. A
banda d'aquestes dues noveles havia publi¬
cat un altre llibre: la biografia "oficial" del
grup de rock menorquí Ja T'Ho Diré a la
colecció "Monografies Segle xxi", editat el
2002.

Esperança Camps,
Premi Joanot

Martorell de

■g novel·la.
U_

Zeta impulsarà nous projectes.
El Grup Zeta, editor d'El Periódico de Cata¬
lunya té previst impulsar nous projectes
principalment centrats en el sector televisiu
i en l'obtenció d'un canal analògic ara que
el Congrés dels Diputats ha obert camí a la
concessió de noves llicències gràcies a la
Llei de Televisió Digital Terrestre (TDT).
Zeta ha signat un crèdit sindicat per import
de 100 milions d'euros per tirar endavant
aquests projectes i refinançar part del deute
a llarg termini.
Javier Espinosa, Premi Cirilo
Rodríguez.
Javier Espinosa, corresponsal del diari El
Mundo a al Pròxim Orient, guanya el xxi
Premi de Periodisme Cirilo Rodríguez per
a corresponsals o enviats especials espa¬
nyols a l'estranger. Han quedat finalistes el
corresponsal d'El País a la UE, Carlos
Yárnoz, i el de TVE a Brussel·les, Luís de
Benito.

Javier Espinosa
veu premiada la seva

trajectòria professional
amb el Cirilo Rodriguez.

7 de juny
Vint-i-cinc anys de TV Carde¬
deu.

Es compleixen els primers 25 anys de vida
de TV Cardedeu, la primera televisió local
catalana i primera de tot l'Estat espanyol.
Per celebrar l'aniversari s'ha inaugurat una

exposició al museu local Arxiu Tomàs
Balvey. Avui té lloc un acte commemoratiu
amb la presència del president de la Gene¬
ralitat, Pasqual Maragall.

nou director al DIARI DE TARRA¬
GONA.
Luís Sánchez-Friera, editor de Diari de
Tarragona nomena director del rotatiu
Antoni Maria Piqué després d'haver desti¬
tuït l'actual director, Roberto Villarreal. La
crisi es va produir per la manca de
confiança de l'editor envers el projecte de
l'equip directiu. Aquest es va disposar a
presentar la dimissió en bloc. Villarreal
seguirà exercint les seves funcions fins a
mitjan de juliol quan s'hi incorporarà el nou
director. Piqué és actualment professor de
la Universitat de Navarra. Entre 1984 i 1995
va tenir al seu càrrec la secció de Societat i
Ciutats de La Manguardia.
Repercussions de la revela¬
ció de "Gola Profunda."
Els antics col·laboradors de l'Administració
Nixon dels Estats Units, expressen crítiques
contra W. Mark Felt, de 91 anys, revelat com
"Gola Profunda", que informava al
Washington Post de la corrupció de l'Admi¬
nistració Nixon i que va costar el càrrec al
president dels Estats Units. En altres
ambients polítics es considera Felt un
"heroi que va retre un gran servei al país".
La família de Felt el va induir a revelar a

Vanity Fair la seva identitat com a informa¬
dor secret dels periodistes Bernstein i
Woodward del Post perquè amb l'exclusiva
"podrien pagar deutes i viure sense
problemes."

La revelació de Mark

Felt com a "Gola

Profunda" provoca
tot un seguit de
crítiques.



8 de juny
Exposició fotogràfica al

CIPB.
S'inaugura al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) l'exposició
"Las fotos de "El fotógrafo" de Didier
Lefèvre amb imatges captades arreu del
món especialment a l'Afganistan on el
periodista ha viatjat diverses vegades.
Alhora es presenta al CIPB el còmic El
fotógrafo editat per Prensa Ediciones
Glénat.

Una de Les imatges de la mostra del CIPB.

Vint anys de Reporters sense
Fronteres.
L'ONG Reporters sense Fronteres (RSF)
compleix 20 anys. Per commemorar-ho l'en¬
titat organitza una exposició a París amb
obres de 20 fotògrafs. Les imatges pretenen
sensibilitzar l'opinió pública envers els
problemes del Tercer Món i de la manca de
llibertat de premsa. RSF es va fundar l'any
1985 a la ciutat francesa de Montpeller. Els
seus impulsors van ser Robert Ménard,
Rémy Loury, Jacques Molénat i Emilien
Jubineau.

Els treballadors de TV3
DESCONVOQUEN LES ATURADES
L'assemblea de treballadors de TV3 acorda

desconvocar les aturades previstes per a la
pròxima setmana. Les accions estaven
motivades per l'estancament en les nego¬
ciacions de les condicions laborals del

personal del Canal 3/24, però finalment
"s'han acostat posicions amb la direcció".

10 de juny
Madrid insta a verificar les
informacions.
L'Associació de la Premsa de Madrid

(APM) insta els periodistes perquè "verifi¬
quin les informacions" a fi de respectar el
codi déontologie de la Federació d'Associa¬
cions de la Premsa d'Espanya on s'asse¬
nyala que "el primer compromís ètic del
periodista és el respecte a la veritat."
Oposició de Majó a l'equipa¬
ració de salaris.
El director general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan
Majó, s'oposa a l'equiparació salarial entre
els treballadors de Catalunya Ràdio i els de
Televisió de Catalunya. Creu que "les
funcions entre els dos col·lectius no són les

mateixes." Majó estima que "la feina dels
professionals de Catalunya Ràdio està molt
ben pagada." Però està disposat a "revisar
cas per cas" la situació laboral dels profes¬
sionals. Fa aquestes declaracions al Parla¬
ment davant la comissió de control parla¬
mentari.

nou directiu d'impressió de

Zeta.
Jordi Casanovas és nomenat director tècnic

de la Unitat de Premsa del Grup Zeta, en
dependència directa de Román Vicente,
director general de la Unitat. Casanovas és
responsable dels sis centres d'impressió del
grup: Còrdova, Plasència, Saragossa,
Castelló, Alacant i Parets dels Vallès.

13 de juny
Els veïns reivindiquen un
Casal de Periodistes.
L'Associació de Veïns de la Font d'en

Fargas reivindica el Casal dels Periodistes,
un antic casino fundat la dècada dels anys
vint. El casal és actualment de propietat
parroquial, però cal rehabilitar-lo i els veïns
volen que el compri l'Ajuntament. El
veïnat convoca una concentració davant del

casal per al dia 18.

15 de juny
Kapuscinski honoris causa de
la Ramon Llull.
El periodista i escriptor Ryszard Kapu-
cinski és investit doctor honoris causa per la
Universitat Ramon Llull. Suma un home¬

natge més als seus premis. Nat a Bielorússia
advoca per la diversitat, mescla de cultures
i sempre en favor de la pau.

The Guardian, més petit.
Passat l'estiu el diari The Guardian deixarà

el format gran (llençol) per passar a impri-
mir-se en format tabloide. Altres diaris

britànics ja havien canviat de format entre
ells The Observer, The Times, i The Indepen¬
dent que va ser el primer. Entre els diaris
d'informació general el Daily Telegraph i el
Financial Times mantenen el format llen¬

çol.
Premis de l'APM.
Lliurament dels premis anuals de l'Associa¬
ció de la Premsa de Madrid (APM) corres¬

ponents a 2004. S'atorguen cinc modalitats:
Premi Moya, adreçat a una persona no
específicament periodista (recau em José
Maria Bergareche). El Rodríguez Santa¬
maría (mèrits a tota una vida professional)
s'atorga a Rosa Montero d'El País, el Víctor
de la Serna (al periodista més destacat de
l'any) és per a Luz Aldama i Immaculada
Galván del programa Madrid Directo de
Telemadrid; El Javier Bueno (reconeixe¬
ment a una dedicació excel·lent en qualse¬
vol camp del periodisme) correspon a
Víctor Amela, Ima Sanchís i Lluís Amiguet
de La Contra de La Vanguardia; el Premi

Larra per a periodistes menors de 30 anys
és per a Teresa Bó de La Razón per la seva
feina com a corresponsal en zones

bèl·liques.

16 de juny
Premi CAC a la doctora
Laura Bergés.
La XVII edició dels Premis del Consell

Audiovisual de Catalunya (CAC) guardona
la doctora en Ciències de la Comunicació i

professora de la UAB i de la Universitat de
Lleida, Laura Bergés, per un treball que
denuncia la mercantilització de les televi¬
sions estatals. El treball analitza l'economia
i finançament de TVE, Antena 3, Tele 5 i
Canal+ en el seu entorn industrial entre els

anys 1990-2000.
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Laura Bergés el dia del lliurament del premi.

Desconvoca la vaga a TVC.
L'assemblea de treballadors de Televisió de

Catalunya (TVC) acorda desconvocar la
vaga parcial prevista per avui després d'ar¬
ribar a un principi d'acord sobre les condi¬
cions laborals dels treballadors del canal

informatiu 3/24.

17 de juny
Canvis a El País.
Àlex Martínez Roig, fins ara sotsdirector de
l'edició dominical d'El País és nomenat

director d'edició de canals i programació de
la plataforma Digital+. Va néixer a Barce¬
lona el 1959. Va formar part de l'equip
fundacional d'El Periódico de Catalunya el
1978. L'any 1882 es va vincular a El País. El
substitueix en el dominical Javier Moreno

Barber, actualment director de Cinco Días.

Javier Moreno,
nou responsable del
dominical d'El País.

VILAWEB COMPLEIX DEU ANYS.
Un congrés internacional sobre periodisme
digital té lloc a Barcelona per commemorar
els deu anys del diari electrònic VilaWeb.
Els participants en el congrés afirmen que
"els mitjans tradicionals tenen els dies
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comptats si no són capaços d'aconseguir
que els lectors intervinguin de forma activa
en l'elaboració de les notícies." VilaWeb va

començar com un directori de webs en
català fins transformar-se en un diari digital.

20 de juny
L'Avui estrena seu.
La redacció de YAvui es trasllada a la nova

seu de la Corporació Catalana de Comuni¬
cació (CCC) al carrer Enric Granados, 84
de Barcelona, on des de fa dos mesos s'han
anat instal·lant els serveis del diari: atenció al
lector, subscripcions, publicitat, control de
gestió i presidència de l'empresa. La nova
seu, equipada amb moderna tecnologia, "és
un pas més en el pla de rellançament del
diari" des que la CCC va adquirir la capça¬
lera del rotatiu el passat 30 de desembre.

21 de juny
França condecora Andreu
Claret
El periodista i director general de l'Institut
de la Mediterrània, Andreu Claret, rep la
distinció oficial de l'Ordre de França. La
insígnia li és lliurada en nom del president
de la República francesa, el cònsol general
a Barcelona, Bernard Valero.

22 de juny
COMRàdio acomiada Barril.
El pròxim 22 de juliol, el programa La R-
Pública dirigit i presentat per Joan Barril a
COMRàdio s'acomiadarà dels seus oients.
EI comiat va més enllà de la programació
d'estiu i pot ser "definitiu". Mentrestant
Barril publica diàriament un article a la
contraportada d'El Periódico de Catalunya i
també és responsable del programa de
Barcelona Televisió (BTV), L'entrevista a
més de fer de director i copresentador amb
Joan Ollé del programa dominical del 33
L'illa de! tresor.

Joan Barril acaba

la seva etapa a
COMRàdio.

Deltebre publicació mensual
de les Terres de l'Ebre.
Apareix la revista cultural Deltebre de
periodicitat mensual que conduirà el lector
per llocs destacats, però poc coneguts, del
sud de Catalunya. Està dirigida per Joan
Calvo. Vinculada a la revista s'obrirà pròxi¬
mament a Barcelona una oficina d'informa¬

ció turística i comercial que donarà a
conèixer la zona i els productes típics de la
Catalunya Sud.

L'APEC ES REUNEIX AMB EL
SÍNDIC MAJOR.
L'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC) es reuneix amb Joan
Colom, síndic major de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya. L'APEC reuneix a
periodistes convençuts de la necessitat de la
integració europea amb una base democrà¬
tica i decidits a defensar la llibertat de

premsa. L'entitat, presidida pel periodista
Isidre Ambrós i que té a Teresa Carreras
com a secretària general, ha arribat a un
acord amb el Patronat Català Pro Europa
per a què aquesta entitat actuï com a secre¬
taria tècnica. Algunes de les activitats
realitzades al llarg de l'any són l'organitza¬
ció i participació en el seminari al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona refe¬
rent a la tasca dels corresponsals a

Brussel·les, els esmorzars de treball on es
convida a una personalitat europea per
tractar un tema d'actualitat o els viatges a
Brussel·les on diversos periodistes de
mitjans de comunicació d'àmbit local i
comarcal catalans coneixen les institucions

europees.

27 de juny
Nova televisió a València.
Estrena a la capital del Túria de la nova
televisió privada InfoTV. Emet per a
València i la seva àrea metropolitana amb
el projecte de donar pròxima cobertura a
tota la Comunitat valenciana. Lucia Calvo
i Juli Esteve (ara director de continguts de
la cadena) han estat els artífexs del
projecte. Un canal nascut en gran majoria
de petites aportacions individuals i que
s'anuncia com a "plural, de qualitat i en
valencià."

28 de juny
El comiat de rodicio improce¬
dent.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid
confirma la improcedència del comiat de la
periodista Ángela Rodicio de TVE tal com
havia declarat el jutjat del social número 28
de Madrid el juny de 2004. TVE va recórrer
la sentència al·legant que la corresponsal a
Israel va presentar com a despeses de la
corresponsalía "despeses personals." El TSJ
manifesta que la periodista tenia el diner de
caixa a la seva disposició i "estava justificat
que el prengués perquè va haver de viatjar
en condicions molt desfavorables."

29 de juny
Inici del procés per obrir
Canal-e
La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions

per a la Societat de la Informació obre un

expedient per tramitar la modificació del
contracte de Sogecable en el qual es va
concedir la llicència de televisió de Canal+.
Es preveu que amb la modificació del
contracte Canal+ podrà emetre gratuïta¬
ment les 24 hores del dia. Les cadenes

privades, Veo TV i Telecinco, disconformes
amb aquesta mesura, anuncien accions
legals per impedir l'obertura del canal de
Sogecable. Antena 3 espera que "la decisió
del Govern de Rodríguez Zapatero sigui
ferma." Mentrestant, Zapatero es reuneix
avui al Palau de la Moncloa amb els princi¬
pals executius de les cadenes de televisió
agrupades a la Unió de Televisions Comer¬
cials Associades (Uteca)

JULIOL 2005

1 de juliol
Time revelarà una font
secreta.

La revista Time anuncia que farà arribar a la
justícia les notes confidencials del seu perio¬
dista Matthew Cooper per evitar que vagi a la
presó. Cooper va revelar la identitat d'una
agent de la CIA, la dona de l'exambaixador a

Níger. El Tribunal Suprem exigeix al perio¬
dista que digui qui li va filtrar la notícia i
afirma que la Constitució dels Estats Units
garanteix la llibertat d'informació, però no

protegeix els periodistes que investiguen un
cas criminal. La revista opina per la seva
banda que "el Tribunal Suprem ha limitat la
llibertat de premsa de manera que tindrà un
efecte perniciós en el treball dels periodistes."
El Suprem ha rebutjat l'apel·lació de Cooper i
de la periodista de The New York Times, Judith
Miller, que es nega a revelar les seves fonts i la
identitat de la persona que els va proporcionar
la informació de l'agent de la CIA.
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Un moment de la reunió Colom.

El Tribunal Suprem
D fÊW jJTt, rebutja l'apel·lació

y TÁ de Judith Miller i
Matthew Cooper.

Demanen la suspensió d 'España
DIRECTO.
El comitè d'empresa de TVE sol·licita a la
direcció de la cadena la suspensió de l'espai
España directo que s'estrenarà el pròxim 6
de juliol i ha estat encomanat a Mediapro.
Els treballadors consideren inadequat que
en un espai "estrictament informatiu" hi
participin empreses privades, fet que "pot
perjudicar els treballadors de l'ens". TVE
respon que es compta amb treballadors de



la casa com és el cas de la presentadora
Pilar García Muñiz.
El periodisme català en el
franquisme.
L'historiador Francesc Vilanova i Vila-
Abadal presenta un treball sobre La Barce¬
lona franquista i l'Europa totalitària (1939-
1946) en el qual l'autor analitza la labor
realitzada per periodistes catalans de prestigi
com Santiago Nadal, Ignacio Agustí, Carles
Sentís, Andrés Reves o Jaime Ruiz Manent
en els anys de la Segona Guerra Mundial.
L'Estat assumirà el deute de
RTVE.
El deute acumulat de RTVE en els últims
15 anys (al final de 2005 arribarà a 7.561,7
milions d'euros) serà assumit per l'Estat
segons s'anuncia en la Memòria econòmica
que acompanya l'avantprojecte de llei de
reforma de la ràdio i la televisió estatal. En
la nova etapa l'ens públic ja no tindrà
l'aval il·limitat de l'Estat alhora que es

prohibiran nous endeutaments. Les subven¬
cions, segons el document, "no superaran
en cap cas el cost net del servei públic." Els
ingressos publicitaris es faran en les
mateixes condicions que les altres cadenes.

3 de juliol
Digitalització de la revista
Triunfo.
La Universitat de Salamanca ha iniciat la

digitalització de la revista Triunfo, el símbol
de la resistència cultural en temps del fran¬
quisme editada i dirigida per José Àngel
Ezcurra. La digitalització inclou també la
revista Tiempo de historia dirigida per
Eduardo Haro Tecglen. Triunfo digital ja té
situat a la Xarxa diversos exemplars de la
publicació entre juny de 1962 i juliol-agost
de 1982 a part els monogràfics mensuals. La
digitalització inclourà els números segres¬
tats per la censura, les proves amb correc¬
cions, i documents sobre les sancions i
segrests que Triunfo va patir.

4 de juliol
Guardons de França a
QUATRE PERIODISTES ESPANYOLS.
L'ambaixador de França, Claude Blanche-
maiseon atorga distincions a quatre perio¬

distes espanyols. La insígnia de Cavaller de
la Legió d'Honor a Asunción Valdés, exdi-
rectora de relacions amb els mitjans de
comunicació de la Casa del Rei; el d'Oficial
de l'Ordre Nacional del Mèrit a Daniel
Gavela, director general de la cadena Ser i
a Miguel Àngel Bastenier sotsbdirector de
relacions internacionals d'El País. La de
Cavaller de l'Ordre Nacional del Mèrit a

Ana Blanco, presentadora d'informatius de
Televisió Espanyola.
Premi pel tractament de la
immigració.
El setmanari independent El Mirador, desti¬
nat a la comunitat pakistanesa de Bar¬
celona premia tres periodistes catalanes
pels seus treballs a favor dels immigrants.
Les guardonades són Silvia Taulés d'El
Mundo, Mayka Navarro d'£7 Periódico de
Catalunya i Isabel Ramos Rioja de La
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J Isabel Ramos, una de
ra les tres periodistes
y premiades
o per "El Mirador"

Glòria Serra substitueix
Barril a COMRÀdio.
La periodista catalana Glòria Serra, que
actualment presenta Ciutat oberta a Barce¬
lona Televisió (BTV) substituirà amb tota
probabilitat Joan Barril als matins de
COMRàdio passat l'estiu. Barril marxarà
de COMRàdio el 22 de juliol.

5 de juliol
Minoria Absoluta premia Joan
Clos.
L'alcalde de Barcelona, Joan Clos, ha estat
distingit amb el premi especial Minoria
Absoluta 2005, que s'atorga a partir de les
votacions del programa d'aquest nom a
RAC1. El premi té com a prioritat "distin¬
gir el polític més "catxondo" del curs que
acaba", segons els responsables de l'emis¬
sora.

Premi Josep Pla per a Joan
Armengol.
L'Associació Catalana de Periodistes i

Escriptors de Turisme (ACPETUR) en la
seva tercera edició, lliura el Premi Josep Pla
al periodista Joan Armengol i el Font d'Or
al també periodista Josep M. Matas. L'acte
de lliurament té lloc a la seu del Col·legi
Periodistes de Catalunya sota la presidèn¬
cia del Degà del Col·legi, Joan Brunet, i pel
president d'ACPETUR, Domènec Biosca.
També hi assisteixen Pau Miserachs, patró
de la Fundació Josep Pla i Amador Vallma-
jor, director de màrqueting de Vichy
Catalán-Font d'Or.
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Imatge del dia de l'entrega del premi

Victòria Prego adjunta al

director d'El Mundo.
La periodista Victòria Prego ha estat nome¬
nada adjunta al director d'El Mundo del
qual n'era sotsdirectora. Prego compartirà
les noves responsabilitats amb el manteni¬
ment de les seves seccions setmanals al

periòdic dels diumenges (Pregeríes) i en la
revista Yo Dona, dels dissabtes. Victoria
Prego va estudiar Ciències Polítiques i
Periodisme. Va iniciar la seva carrera a TVE
i ha estat autora de reportatges televisius
per a la cadena pública i per a Antena 3. Ha
publicat diversos llibres.

Victoria Prego, nova
directora adjunta
d'El Mundo.

Vanguardia.

Col·legi
de Periodistes
de Cataluña

Torres unifamiliars aïllades 4 vents, 3/4 habitacions dobles
i 1 suite, estudi, parcel·la mínima de 400 m,
piscina opcional i jardí comunitari.
Entorn (Parc natural de l'Albera), vistes Canigó,
platges a 10 minuts, 3 min. golf de Perelada i a 10 min.
de l'Hospital General de Figueres.

ResidencialPark

1a Fase de 8 torres venuda.
PROMOTOR GARRIGUELLA RESIDENCIAL

PARK S.A.
CONSTRUCTOR OBRES INDIKA S L.

ARQUITECTE PERE FONTDEVILA I MARTÍ
ARQUITECTE TÈCNIC MARTÍ TARRÉS BARNADABANC4JA

INFORMACIÓ: MARTÍ TARRÉS mòbil 606 357 836
www.garriguellaltemporda.com - www.garriguellacostabrava.com



DIA A DIA

6 de juliol
Rita Marzoa substitueix
Bassas a l'estiu.
La periodista Rita Marzoa serà la substituta
durant l'estiu de Bassas a El matí de Catalu¬

nya Ràdio. El recanvi es farà a partir del 18
de juliol dia en què començarà la progra¬
mació d'estiu a la ràdio pública catalana. El
magazín mantindrà l'horari actual de 7 a 12
del matí. Marzoa ha estat conductora de

programes informatius i de magazins a
Catalunya Ràdio i en altres emissores.
España directo neix amb
protesta.
Estrena del programa de tarda de TVE,
España directo. El programa ha creat
malestar en la plantilla per ser "el primer
espai informatiu que produeix una empresa
privada.

7 de juliol
La millor obra de Perich en
UN LLIBRE I UNA EXPOSICIÓ.
El Perich. Humor sin concesiones és el títol
d'un llibre antològic sobre l'obra de Jaume
Perich mort fa deu anys. L'autor del volum
és el periodista coneixedor del món de l'art
i del còmic, Josep Maria Cadena. L'obra
que reuneix 3.000 il·lustracions entre les
millors obres del dibuixant, serveix de catà¬
leg de l'exposició que, organitzada per l'Ins¬
titut de Cultura s'inaugura ai Palau de la
Virreina i romandrà oberta fins al 8 de

gener de 2006. El llibre ha estat editat per
El Jueves revista on Perich va col·laborar
des del març de 1980 fins a la seva mort.
GODÓ ASPIRA A UN CANAL
ANALÒGIC.
El Grup Godó participarà en el concurs del
nou canal analògic de televisió per a tot
Espanya. La decisió s'ha pres després que
el Govern de l'Estat anunciés la convocatò¬
ria d'un concurs la pròxima tardor per
"incrementar la pluralitat informativa." Ho
fa saber el periodista i director de 'Comuni¬
cació de l'esmentat .grup, Màrius Carol,
durant els cursos d'estiu de la Universitat

de Barcelona Carol assenyala també que en
el 2006 es commemoraran els 125 anys de
La Vanguardia i 100 de Mundo Deportivo. Els
aniversaris tindran una celebració ciuta¬
dana.

10 de juliol
Televisions i ràdios alar¬

mades per les sancions.
La reforma audiovisual que prepara el
Govern de José Luís Rodríguez Zapatero
ha despertat l'alarma de les cadenes de
ràdio i televisió a causa de les mesures

sancionadores que es proposen. El docu¬
ment, de pròxima aprovació, podria agreu¬
jar les penes per infraccions. Tres faltes molt
greus en un any o tres condemnes fermes
per violar drets fonamentals serien motiu
per revocar una llicència. Ràdios i televi¬

sions expressen la seva preocupació i
creuen que "amb aquesta llei tota la televi¬
sió dependrà del Govern encara que deixi
de ser un servei públic."

12 de juliol
Josep Pernau i Pilar Ayme¬
rich, Creus de Sant Jordi.
La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi a
32 ciutadans distingits "pels serveis prestats a
Catalunya en la defensa de la seva identitat."
El periodista Josep Pernau exdegà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya és un
dels guardonats juntament amb Pilar Ayme¬
rich, fotògrafa i membre de la Junta del
Col·legi de Periodistes. Igualment és guardo¬
nat el locutor de ràdio Luís Arribas Castro.

Pilar Aymerich obté
una de Les creus

de Sant Jordi

que otorga la
Generalitat.

14 de juliol
Susana Vera, Godó de Foto-
PERIODISME.
El Premi Godó de Fotoperiodisme corres¬

ponent a 2004 s'atorga a la fotògrafa Susana
Vera, nascuda a Pamplona fa 31 anys. L'au¬
tora va realitzar la fotografia per a l'agència
Reuter i es va publicar a La Vanguardia el 23
d'abril de 2004. És una imatge que recull
l'encontre del Rei Joan Carles amb el presi¬
dent Rodríguez Zapatero al Congrés dels
Diputats amb motiu de l'obertura solemne
de la vuitena legislatura parlamentària. El
jurat ha valorat l'enfocament i la llum de la
instantània que recupera el valor del retrat
fotogràfic polític.

La fotografia guanyadora del premi Godó
Accés de discapacitats als
mitjans audiovisuals.
El Comitè Català de Representants de
Minusvàlids (Cocarmi) i el Consell de 1'Au¬
diovisual de Catalunya (CAC), firmen un
acord per impulsar l'accés dels discapaci¬
tats als mitjans audiovisuals catalans en
funcions d'autodescripció i subtitulació. El
conveni té vigència per un any prorrogable
i suggereix que els mitjans disposin d'un
llibre d'estil que reculli el tractament televi¬
siu de les persones amb discapacitat física a
fi i efecte de normalitzar la seva imatge.

Suport del Parlament a la
llei audiovisual.
Els cinc partits parlamentaris catalans
donen llum verda al text de la proposició de
llei audiovisual que se sotmetrà a votació el
pròxim octubre. El text consta de 114
pàgines i ha rebut el 95% del consens de
tots els grups.

15 de juliol
Desconvoquen les aturades a
Catalunya Ràdio.
Els treballadors de Catalunya Ràdio descon¬
voquen les aturades parcials iniciades el
passat mes de maig i la vaga de 24 hores
anunciada per al pròxim dia 18. Els represen¬
tants del Comitè d'Empresa i de la direcció
de Catalunya Ràdio, signen l'acord del
conveni col·lectiu dels treballadors de l'emis¬
sora pública. Segons el sindicat, l'acord ha
estat possible per la "unitat" i "fermesa"
d'una "plantilla cohesionada entorn del
comitè d'empress que ha defensat el poder
adquisitiu i la reducció de les diferències
salarials amb els treballadors de TV3.

El Ple de l'Ajuntament per
Barcelona TV.
Barcelona Televisió (BTV) ofereix en
directe a partir de les 10.00 hores el ple de
l'Ajuntament de la ciutat que inclou l'in¬
forme de la sindica de Barcelona Pilar
Malla. És la primera memòria d'ençà que va
assumir el càrrec fa sis mesos. En aquest
període ha rebut prop de mig milió de
queixes.

17 de juliol
Casa Asia premia periodistes
espanyols.
El Premi Casa Àsia 2005 en la seva segona
edició distingeix amb el premi Casa Àsia
2005 els corresponsals espanyols pel seu
treball en el tsunami. El premi ex aequo, ha
estat lliurat a la periodista Rosa Maria Calaf
en representació dels corresponsals i també
a l'ONG pel Desarrollo-España per la seva
tasca de sensibilització i solidaritat envers

les poblacions assiàtiques de l'Índic vícti¬
mes del tsunami. Un tercer premi s'ha ator¬
gat a la periodista pakistanesa Mukhtar Mai
pel treball realitzat en defensa dels drets
humans, tolerància i dignitat de la dona.
Barcelona TV es trasllada
al districte 22 @.
Barcelona Televisió (BTV) ultima el trasllat
a la nova seu, al carrer Almogàvers 177 de
Barcelona (districte 22@). El trasllat s'anirà
completant les pròximes setmanes. De
moment les noves oficines ja acullen el
personal de la societat municipal Informa¬
ció i Comunicació de Barcelona (ICB) fins
ara instal·lada a les Drassanes, lluny de la
seu central de l'emissora a Via Laietana.
Per a la pròxima temporada, BTV no tan
sols estrenarà instal·lacions sinó que

completarà la remodelació endegada l'oc-



tubre passat i apostarà per una informació
més pròxima al ciutadà.
"Time" revela el nom de Rove
en el cas flame.
El setmanari Time diu que Karl Rove, amic
i assessor de Bush, "va ser la seva primera
font en el cas de l'agent de la CIA, Valerie
Píame". La revista explica que l'exam-
baixador Joseph Wilson, marit de Valeri
Píame, havia elaborat un informe el 2002
en el qual manifestava no tenir proves que
l'Iraq (aleshores gobernat Saddam
Hussein,) volgués comprar urani a Níger.
L'informe no va agradar a la Casa Blanca.

Va ser cap d'informatius de La 2 sent direc¬
tor del centre territorial Enric Sopeña.

21 de juliol
APLAÇAMENT DE LA LLEI DE LA
CCRTV.
La ponència parlamentària que elabora les
lleis audivisuals aplaça la proposició de llei
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. Objectiu de l'aplaçament:
Buscar un consens com es va assolir en la
llei de 1'Audiovisual. Ara per ara les diferèn¬
cies de parer amb CiU "són significatives."
Adéu a "Crónicas marcianas."
Després de vuit anys d'estar en antena a
Tele5 (1.285 programes) el programa s'aco¬
miada dels seus espectadors. El pas del
temps, la competència en la mateixa franja
horària han fet que Sardà es plantegi "un
any sabàtic per carregar piles i programar el
futur."

26 de juliol
Minobis dimiteix com a direc¬
TORA de CATALUNYA RÀDIO
Montserrat Minobis presenta la dimissió
com a directora de Catalunya Ràdio. Així
finalitza una setmana de rumors al voltant
de la substitució de Minobis per Oleguer
Sarsanedas, que serà el nou director de la
ràdio pública. La causa de la substitució no
es deu, segons va explicar Joan Majó, direc¬
tor general de la CCRTV, al Consell d'Ad¬
ministració "a raons polítiques sinó empre¬
sarials". Majó va destacar la feina feta per
Minobis en l'àmbit de programació.

Montserrat Minobis
finalitza la seva

etapa com a
directora de

Catalunya Ràdio.

Francesc Codina renuncia a
LA PRESIDÈNCIA DEL CAC
Després de cinc anys com a president del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC), Francesc Codina renuncia al
càrrec per dedicar-se a l'empresa privada.
Victoria Camps, vicepresidenta d'aquest

organisme, assumeix la direcció fins que el
Parlament nomeni el nou president.
D'aquesta manera Codina finalitza un
période de 30 anys dedicat a la vida
pública per passar a ser conseller de la
presidència d'una empresa privada. La
renuncia de Codina té lloc un any abans
que finalitzi el seu mandat.

Francesc Codina

deixa el CAC

per anar a

l'empresa privada

27 de juliol
Emilio Manzano, Premi Nacio¬
NAL DE PERIODISME
El periodista Emilio Manzano obté el
Premi Nacional de Cultura en l'apartat de
Periodisme pel seu programa "Saló de
Lectura" que emet Barcelona TV. Manzano
és un dels premiats d'aquests guardons que
atorga la Generalitat de Catalunya en
quinze apartats diferents. Segons el jurat
del premi, aquest programa que va ser creat
el 2001 "ha demostrat que la televisió i els
llibres no són enemics i que la televisió pot
transmetre que les obres literàries són
objectes de plaer".

22 de juliol
Concentració informàtica al
País Basc.
Més de 5.500 informàtics i aficionats es

reuneixen al Bilbao Exhibition Centre (a
Barakaldo, Biscaia) per assistir a la Xllenta
edició de l'Euskal Encounter que se celebra
des d'avui fins el 25 de juliol. Es tracta
d'una trobada on hi participen a més de
professionals, aficionats, partidaris del
programari lliure, experts en seguretat
informàtica i usuaris. Organitza el congrés
la Fundació Euskatel.

23 de juliol
Carme Pàez directora de
RNE a Catalunya.
S'anuncia el relleu a la direcció de Ràdio
Nacional de España a Catalunya que tindrà
efecte el 2 d'agost. Deixarà la direcció Anna
Ma Bordas que serà substituïda per Carme
Páez. Ocupara la subdirecció Toni Vidal en
en lloc de José Juan Ruiz. Durant la visita de
Carmen Caffarel a les noves instal·lacions
de l'emissora a Barcelona el passat mes

d'abril, va escoltar la veu del Sindicat de
Periodistes de Catalunya que li van dema¬
nar el recanvi en la direcció Carme Páez,
llicenciada en Ciències de la Informació per
la UAB i ha treballat durant 20 anys a TVE.

Un record per a ...

Mort del fotògraf Manolo S. Urbano. A causa d'un acci¬
dent domèstic mor el fotògraf Manuel Sánchez Urbano
a l'edat de 38 anys. Era col·laborador d'£/ País on
firmava els seus treballs amb el nom de Manolo S.
Urbano. Estava casat amb Cristina Palomar, redactora
del diari Avui.

Jaume Martín, membre del gabinet de premsa de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) mor
en un accident de trànsit a la ciutat de Barcelona.
Conduïa una moto que va xocar contra un turisme a la
cruïlla dels carrers Viladomat i Consell de Cent. Eren

aproximadament les 8 del matí.
Decés de Jaime Capmany. El periodista i escriptor Jaime Capmany mor a 80
anys a conseqüència d'una embòlia cerebral. Era natural de Múrcia, va comen¬
çar a exercir el periodisme la dècada dels cinquanta quan va a anar a viure a
Madrid on col·laborà a Juventud, Ateneo, Hora de Madrid i el diari Arriba. De
1955 a 1977 va treballar a Radio Nacional de España. El 1964 es va instal·lar a
Roma corn a corresponsal de l'Agència Pyresa que més tard va dirigir. També
va ser director d'Arriba i de la revista Carta de España.
El passat mes de juliol moria a l'edat de 90 anys el periodista Miquel Almirall
i Queralt. Havia estat redactor de L'Acció de Terrassa entre 1931 i 1939. Va ser
un dels periodistes afectats perla Guerra Civil i es va reincorporar a la profes¬
sió temps després d'acabada la contesa.
El periodista i advocat Luís Ezcurra Carrillo mor a l'edat de 84 anys. La seva
carrera professional es va desenvolupar fonamentalment a RTVE on es va
incorporar el 1952 i de la que va ser subdirector general entre 1964 i 1980.




