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 1  INTRODUCCIÓ 

 

En els últims tres anys i mig, des de Catalunya, s'està vivint un intent de canvi polític i 

social intens amb reivindicacions històriques per part de la societat civil en les tres 

últimes Diades nacionals. L'anomenat “procés català” ha estat un dels temes principals 

de debat i discussió que s'ha situat en l’agenda mediàtica dels mitjans.  

 

Els mitjans de comunicació públics haurien de donar una cobertura sense 

posicionaments polítics, més encara en un tema susceptible i delicat que integra 

ideologies i sentiments de tota mena. En aquest aspecte es basa i planteja la 

problemàtica en que es centrarà aquest treball: veure i analitzar en profunditat quin 

tractament se li està donant al procés català des de Catalunya, però també des de les 

altres comunitats històriques de l'Estat espanyol. La problemàtica de la investigació 

radica en la cobertura que els mitjans fan d'aquest cas particular, ja que aquestes haurien 

d'ajudar i contribuir a l'enteniment, la integració i la cohesió social com a agents plurals 

i divulgadors de la informació que són. Altres experiències i mitjans públics ens 

demostren que no sempre es fa una bona cobertura dels fets i s'actua amb diligència per 

part dels professionals de la informació. Un exemple el trobem en la televisió 

valenciana, que malgrat ser un mitjà públic, va fer una mala cobertura de l'accident del 

metro de València del 2006. Així doncs, per la rellevància política i futura de Catalunya 

es creu convenient analitzar la divulgació que fan els mitjans al voltant d'aquest tema.  

 

El plantejament d'aquesta investigació es justifica en la mesura que es tracta de mitjans 

públics i, com a tals, han de garantir la llibertat d'informació de tots els ciutadans, dret 

fonamental recollit en la Constitució Espanyola i que es complementa amb la llibertat 

d'expressió, ja que qualsevol mitjà -i ciutadà- ha de poder expressar-se lliurement. A 

més a més tractant-se de mitjans públics tenen la obligació de proporcionar les eines 

necessàries als seus espectadors per a que aquests puguin extreure les seves pròpies 

conclusions dels fets. D'aquesta manera la societat es podrà crear la seva pròpia opinió 

critica sobre uns fets concrets, en aquest cas sobre el procés català.  
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Tanmateix, els mitjans de comunicació audiovisuals són els més consumits per la 

societat amb una penetració entre els ciutadans del 88'6%
1
 segons l'últim informe de 

l'Estudio General de Medios i, com a tal, se'ls hi ha atorgat el prestigi de ser el quart 

poder de l'Estat. Aquest seria un poder que actua de vigilant dels altres tres (poder 

legislatiu, executiu i judicial) que tothom coneix. En aquest sentit els mitjans fan de 

corretja transmissora entre les cambres dels parlaments i congressos i el carrer. Una 

corretja que dóna les claus de tot allò que els altres poders decideixen i que tenen 

efectes directes per la ciutadania. A banda de transmetre la informació, els mitjans la 

digereixen i, d'una forma ordenada i entenedora, la fan arribar a la seva audiència.  

 

Aquesta investigació també es fonamenta en la creació del debat públic. Els mitjans 

creen l'agenda mediàtica i conseqüentment guien la mirada cap als focus d'informació i 

discussió. Tot allò que apareix en els mitjans pot esdevenir un punt de debat important i 

acabar repercutint en l'agenda política dels nostres dirigents. Aquesta repercussió es fa 

més evident en la mesura que més afecta a cadascú, és a dir, tot allò que tingui a veure 

amb nosaltres i el territori en el qual vivim serà de més interès, per aquesta raó les 

televisions autonòmiques donen molta importància a les notícies de proximitat.  

 

Per tots aquests motius es justifica aquesta recerca, ja que els informatius dels mitjans 

autonòmics de les comunitats històriques són líders d'audiència
2
 en els seus territoris. 

Aquí es pretén investigar com s'informa d'un cas concret de molta rellevància aquí a 

Catalunya i en altres territoris de l'Estat. 

 

 

 

 

                                                 
1 Xifra seguida per la ràdio (61%), Internet (60'7%), revistes (41%), diaris (29,8%), suplements (12,7%) 

i cinema (3,8%). Dades de l'últim EGM de febrer a novembre del 2014.  

2 Segons dades de l'últim baròmetre de Kantar Media, els informatius de TVG, ETB2 i TV3 són líders 

d'audiència en els seus respectius territoris.  
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 2  MARC TEÒRIC 

 

 2.1  Marc històric i conceptual 

 

 2.1.1  La televisió com un ens i servei de caràcter públic 

 

Definir què s’entén pel concepte de servei públic quan ens referim als mitjans de 

comunicació, a priori, pot semblar senzill, però el cert és que no existeix cap definició 

concreta que delimiti què és servei públic i què no ho és. Davant d'aquest buit 

conceptual, en aquest apartat es tractarà d'agrupar idees, definicions i característiques 

per establir unes directrius comunes que ens ajudin a recollir varis punts de vista amb la 

finalitat de conformar un ventall ampli que ens ajudi a comprendre el context social, 

polític i econòmic en el qual es troben els mitjans de comunicació. Així doncs, a través 

de diversos autor es traçarà la línia i l'evolució del concepte de “mitjà amb servei de 

caràcter públic” des dels inicis de la democràcia, passant per la liberalització del sector i 

fins arribar a les transformacions de l'era digital.  

 

Mercedes Muñoz, doctora en dret a la informació, defineix el servei públic com aquells 

mitjans que “assumeixen, per la naturalesa de l'activitat que desenvolupen, la obligació 

de prestar un servei essencial per la societat [...] condicionat per qüestions prioritàries 

com la responsabilitat de satisfer el dret a la informació dels ciutadans i de possibilitar 

el lliure exercici de la seva expressió”. (Muñoz dins de Ana Azumendi en La reforma de 

la televisión pública española, 2007; 25). Així doncs, s’entén que la televisió pública és 

un dret i un servei del qual gaudeixen els ciutadans de la regió que abasta, per això ha 

d’oferir una programació generalista de qualitat, universal i variada que comprengui 

programes culturals, socials, educatius, informatius, infantils, esportius, científics, 

divulgatius...destinats a públics i classes socials diverses per tal que la totalitat de la 

població estigui representada independentment del cost que suposi el manteniment de 

l'ens o dels programes (Muñoz dins de Ana Azumendi en  La reforma de la televisión 

pública española, 2007).  
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Lligada a aquesta missió de transversalitat i universalitat, la televisió pública, també té 

la obligació d’esmenar les deficiències que genera l'activitat del propi mercat 

audiovisual. Per exemple, l'objectiu de la televisió pública no és el mateix que el de 

qualsevol empresa, ja que és un servei per a la ciutadania i la funció de servei públic 

passa per sobre de la rendibilitat econòmica de l'empresa. Per això les televisions 

públiques van més enllà dels purs beneficis econòmics i, com a conseqüència del 

desequilibri que pateixen respecte als seus competidors audiovisuals privats, reben bona 

part dels ingressos dels pressupostos anuals de part de l'administració, ja que han 

d'oferir aquella programació que les cadenes privades no cobreixen perquè no 

produeixen beneficis econòmics. De fet, el concepte de moralitat, ètica i valor afegit de 

la televisió pública està recolzat per textos comunitaris europeus que diuen que per a 

que un mitjà es consideri un servei públic aquest ha de respondre a “les necessitats 

essencials dels ciutadans, han de complir una funció aglutinadora que superi el llindar 

de les preocupacions materials; han d'oferir punts de referència a la col·lectivitat, 

desenvolupar la funció de vehicle de pertinença dels ciutadans a aquesta, i suposen 

també un element d'identitat cultural en la regió en que emeten, precisen continuïtat, 

igualtat d’accés, universalitat i transparència en la satisfacció de les demandes socials, 

garanteixen l’accés als serveis essencials de la persecució d'objectius prioritaris, tenen 

també un paper fonamental en la cohesió social i territorial i són un requisit 

indispensable pel ple exercici dels seus drets fonamentals”. (Muñoz dins de Ana 

Azumendi en  La reforma de la televisión pública española, 2007; 28). 

 

Històricament, aquestes han estat les funcions i l'ideal que ha de complir la televisió 

pública, però més enllà dels textos, es compleixen aquests principis?. Fins als anys 

vuitantes, en el cas espanyol només existia una televisió, RTVE, que tenia el monopoli 

audiovisual nacional, però amb la liberalització del sector el 14 d'abril de 1988
3
 van 

apareixen les primeres televisions privades
4
 estatals que volien competir amb Televisió 

                                                 
3 Llei 10/1988 del 3 de maig de la televisió privada.  

4     El 25 d'agost de 1989, Antena 3, Telecinco, i Canal +  van obtenir llicència. (Baget, 2003). 
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Espanyola alhora que es van anar creant també les televisions autonòmiques. (Baget, 

2003). La Llei del Tercer Canal, llei que va permetre la creació dels mitjans autonòmics, 

obrien la porta a un nou mapa televisiu des de dues vessants: per primera vegada es 

descentralitzava la informació televisiva dins l’Estat espanyol i hi havia la possibilitat 

de donar sortida a un mitja en una llengua diferent a la castellana. (Soengas, 1993).  

 

Així dons, el servei públic de televisió ha estat objecte de constants canvis a partir de les 

dues últimes dècades del segle XX i fins ara degut a la proliferació de la competència i 

la descentralització esmentada. Per exemple, tal és la lluita entre grups de comunicació 

que des del sector privat es critica una certa comercialització de les televisions 

públiques pel sistema mixt de finançament, ja que al·leguen que es tracta de 

competència deslleial perquè les corporacions privades no reben subvencions públiques. 

Malgrat això, la normativa europea no considera incompatible amb el desenvolupament 

del servei públic la criticada fórmula del finançament mixt que sustenta gran part de es 

televisions públiques dels estats membres. (Muñoz dins de Ana Azumendi en  La 

reforma de la televisión pública española, 2007; 47).   

 

Com a conseqüència d'aquest rebombori la Unió Europea va començar a exigir una 

redefinició del servei públic a través d'institucions com la Unió Europea de 

Radiodifusió (UER) i més tard amb el Protocol sobre la Radiodifusió del Tractat 

d'Amsterdam al 1997. (Moreno, 2003). Analitzant les exigències bàsiques que exposa la 

regulació comunitària la autora de La identidad de la televisión pública. Evolución de 

sus fundamentos económicos, políticos e ideológicos, Mª de los Ángeles Moreno, 

resumeix aquestes funcions de servei púbic en només tres: 

 

1. Universalitat: està clarament lligada als històrics conceptes de cohesió social i 

integració descrits anteriorment. No obstant això, el concepte d'universalitat 

també es refereix a les polítiques de comunicacions, és a dir, a l'accés a les 

infraestructures per poder gaudir del servei. En la pràctica el concepte de “servei 

universal” depèn estretament de les condicions geogràfiques de cada territori 
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condicionat per la xarxa de serveis, el preu i la qualitat. És a dir, abans de 

qüestionar la universalitat pel que fa a la pluralitat de continguts, és primordial 

analitzar les dificultats d’accés al servei que emanen en les possibilitats 

tècniques i geogràfiques. La revolució de les telecomunicacions també té a veure 

amb la revolució digital, internet: un nou espai de comunicació també universal i 

d’integració on els mitjans públics necessiten fer-se un lloc per reivindicar la 

seva capacitat d'accés universal a tots els serveis.  

 

2. Pluralisme: “les televisions públiques han de seguir contribuint al pluralisme 

d’emissió i recepció, per evitar el biaix que suposa la mera intervenció del 

mercat” (Moreno, 2003; 105). La liberalització del mercat ha concentrat encara 

més la oferta en molt poques mans, ja que es tendeix a l’oligopoli i a la fusió 

d'emissores
5
 per enfortir-se en el mercat. És per això que la televisió pública ha 

de suplir la manca de diversitat de continguts, ja que les operadores privades no 

oferiran res que no sigui rentable econòmicament. En aquest sentit, la redefinició 

de pluralitat ha canviat des de la liberalització del mercat audiovisual.  

 

3. Qualitat: aquest tercer aspecte està molt lligat amb l'anterior. Actualment, les 

televisions privades acostumen a tenir una programació amb tendència a 

l'entreteniment o l'infotainment
6
, de tal manera que la televisió pública ha 

d'actuar com una balança i equilibrar les deficiències que genera el mercat.  

 

Com s’ha vist, el concepte de servei públic ha anat evolucionant amb l'entrada de nous 

actors privats en l’escenari mediàtic i més recentment amb l'entrada de noves formes de 

distribució dels continguts, com la xarxa, els mòbils, les tauletes, etc. Per això, quan es 

parla actualment de servei públic es fa integrant també la vessant tecnològica i 

comercial.  El propi desenvolupament del mercat multioferta ha anat canviant l'ideal 

dels valors polítics, socials i culturals de la televisió.  (Moreno, 2003).  Aquests escenari 

                                                 
5  Atresmedia i Mediaset han fusionat varis Canals televisiu en l’última década. 

6 Barreja entre informació i entreteniment.   
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de canvis constants dificulta que hi hagi una definició clara del que hauria de ser la 

televisió pública, però si que queda clar, que aquesta evoluciona de la mà del context 

social, polític, econòmic i cultural del territori on estan ubicades i que és modelable a 

les necessitats dels ciutadans als quals ofereix un servei bàsic, el dret a la informació.  

 

Aquesta indefinició ve donada, en gran mesura, per la doble vessant, que s'ha esmentat 

anteriorment, dels mitjans: per una cantó són un servei públic, però per l'altre actuen 

com una empresa que vol treure beneficis de la seva activitat. En aquest sentit, 

Mercedes Muñoz, crítica la falta de disposicions i normatives europees que defineixin 

clarament una línia que afecti a les legislacions nacionals, ja que fins ara, les politiques 

audiovisuals europees, no repercuteixen directament en els seus estats membres i per 

això cada país les entoma com vol i són lliures d'aplicar les seves pròpies normatives. 

 

Aquest fet, provoca moltes diferències entre les televisions públiques de cada país 

membre de la UER. Cadascú aplica el sistema de finançament, el nomenament d'òrgans 

decisoris, els continguts, etc de forma diferent. Tot i així les polítiques europees se 

sustenten en dos grans blocs que xoquen entre si: el bloc empresarial centrat en el 

valor econòmic d'un canal o ens públic com la compravenda de continguts, d'espais 

publicitaris, etc. I el bloc sociocultural, centrat en satisfer les necessitats 

democràtiques, socials i culturals de la població inclosa la formació de la opinió 

pública. (Perales, 2003;12). 

 

Tot i així, la UER en el document presentat al 1993
7
 enumerava i afegia una sèrie de 

funcions i compromisos, els quals resumeixen i engloben tots els aspectes que les 

televisions públiques haurien de complir: 

 

 Una programació per tots, amb una base generalista susceptible d'incorporar 

ampliacions temàtiques. 

 Un fòrum per al debat democràtic. 

                                                 
7 Buscar document UER 
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 El lliure accés del públic als principals esdeveniments. 

 Una referència en matèria de qualitat. 

 Una abundant producció original i un esperit innovador. 

 Un aparador cultural. 

 Una contribució a l'enfortiment de la identitat europea i dels seus valors socials i 

culturals. 

 Un motor de la investigació i del desenvolupament tecnològic.  

 

No obstant això, cal remarcar la idea que la UE no sanciona ni opina sobre com han de 

gestionar els mitjans de comunicació els seus estats membre, simplement fa 

recomanacions. “D'aquesta manera, cada Estat contrau la obligació de determinar què 

entén per servei públic i, sobretot, de delimitar les activitats que aquest servei engloba. 

(Perales 2003; 15).  

 

 2.1.2  Naixement i trajectòria de les televisions 

autonòmiques 

 

L'estat espanyol compta amb un dels sistemes audiovisual autonòmics més complexos 

d'Europa degut, en gran mesura, a la divisió territorial en Comunitats Autònomes que va 

adoptar Espanya en la Transició. Segons l'article ¿Cuántos canales tienen y qué cuestan 

las televisiones autonómicas?
8 

publicat a La Vanguardia el 7 de novembre de 2013, 

l'Estat espanyol comptava fins aleshores amb 14 corporacions de radiotelevisió 

autonòmica, arribant amb aquesta xifra al màxim nombre d'ens públics autonòmics de 

tota la història d'Espanya des de la creació de la corporació més recent, la Radio 

Televisión de la Región de Múrcia, creada el desembre de 2004. Per tant, s'ha viscut 

gairebé un període de 9 anys de màxima pluralitat d'oferta territorial autonòmica, fins al 

punt d'inflexió que va suposar el cessament de les emissions de la Corporació de Ràdio 

                                                 
8 La Vanguardia. ¿Cuántos canales tienen y qué cuestan las televisiones autonómicas. 07/11/2013 

http://www.lavanguardia.com/comunicacion/20131107/54393842620/cuanto-cuestan-televisiones-

autonomicas.html  

http://www.lavanguardia.com/comunicacion/20131107/54393842620/cuanto-cuestan-televisiones-autonomicas.html
http://www.lavanguardia.com/comunicacion/20131107/54393842620/cuanto-cuestan-televisiones-autonomicas.html
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Televisió Valenciana al novembre de 2013, on per primera vegada es redueix la oferta 

audiovisual autonòmica -13 corporacions públiques- sent aquest el primer ens públic 

autonòmic en ser tancat. 

 

En conseqüència, a partir del tancament de RTVV ens trobem en la quarta era o període 

de les televisions autonòmiques segons el recorregut històric de les televisions 

autonòmiques fet per en Josep Àngel Guimerà i en José Joaquín Blasco a La formación 

històrica del sistema televisivo autonómico público en España (1982-2011
9
). Guimerà i 

Blasco identifiquen tres fases pel que fa a la formació i proliferació dels mitjans 

audiovisuals des dels inicis de la democràcia: 

 

1. Les televisions autonòmiques pioneres (primera fase): en plena Transició les 

anomenades nacionalitats històriques -Catalunya, Euskadi i Galícia- van 

començar a posar les primeres pedres per recuperar l'autogovern, la llengua, la 

cultura i les tradicions pròpies de cada territori. Davant de la necessitat 

imperiosa de recuperar allò que es tenia en la Segona República espanyola i que 

s'havia perdut durant la dictadura franquista, es va plantejar la necessitat de 

construir un sistema de radiodifusió públic per revifar la cultura i la llengua 

latent entre les societats de les comunitats històriques. (Guimerà i Blasco; 2012). 

Aquesta necessitat latent i les pressions exercides cap al govern central -reticent 

a la descentralització- durant els anys vuitantes van accelerar la creació de les 

infraestructures audiovisuals a tots tres territoris. Va ser així com a partir del 

1982 Euskal Irrati Telebista va començar les seves emissions, seguides un any 

més tard per la televisió catalana, TV3, que es va posar en marxa al setembre del 

1983. Finalment al 1985 la televisió gallega, TVG, també es va afegir al carro. 

(Guimerà i Blasco, 2012). 

 

                                                 

9  Dins de Miguel de Bustos, Juan Carlos; Cadaso del Río, Miguel Ángel. Televisiones 

autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad. Editorial Gedisa. Barcelona, 

2012. 
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2. Les televisions autonòmiques socialistes (segona fase): aquesta segona etapa 

comença a partir dels anys vuitantes en endavant i es caracteritza per ser el boom 

de les televisions públiques autonòmiques posades en funcionament durant 

governs socialistes. Aquesta segona fase la va encetar Canal Sur a Andalusia, 

que va ser la primera televisió autonòmica després de la posada en marxa de les 

televisions autonòmiques de les comunitats autònomes històriques. És a dir, 

Canal Sur, era el primer ens que no naixia amb la reivindicació clara per una 

llengua o cultura clarament diferenciades de la castellana. Així doncs, la 

justificació de la seva creació es basa en “promoure les llibertats, la igualtat, 

l'educació, els intercanvis culturals i el desenvolupament econòmic (Fernández 

Soriano, 1999. Citat per Guimerà i Blasco, 2012; 40). Seguidament a la televisió 

autonòmica andalusa s'hi va sumar la madrilenya amb l'inici de les seves 

emissions al maig de 1989. Aquesta encara va ser més qüestionada ja que els 

ciutadans als quals es dirigeix Telemadrid no tenen unes característiques socials, 

culturals i lingüístiques diferenciadores de, per exemple, un ciutadà de Castella i 

Lleó, sinó que com diu l'autor Eusebio Moreno (1990)  la creació de l'ens respon 

a interessos político-administratius.  

 

Finalment, aquesta segona etapa, culmina amb la posada en marxa de Canal 9 a 

València. Va començar les seves emissions de forma regular a l’octubre de 1989 

i la seva missió principal era col·laborar amb la normalització lingüística del 

valencià/català
10

. Malgrat això, Canal 9 va rebre moltes crítiques, ja que els seus 

continguts eren majoritàriament en castellà i, no va ser fins la creació dels segon 

canal de RTVV, Canal Nou Dos, quan es va emetre íntegrament en 

valencià/català.  

 

Cal afegir, que en l’última dècada, tan Telemadrid com Canal 9 han estat 

                                                 
10 Hi ha conflicte entre els que diuen que el valencià és un dialecte del catlà i els que consideren que el 

valencià és una llengua pròpia, diferent del català.  
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fortament criticades per la seva politització en mans del partit polític de torn. Per 

exemmple, en el cas valencià, la televisió autonòmica va ser criticada per la 

cobertura de l'accident de metro de 2006
11

. Encara que Telemadrid, continua a 

dia d'avui, no ha estat exempta de critíques tan per part dels seus treballadors 

com de la ciutadania. Per exemple, els seus treballadors, com passava amb 

Canal 9, també critiquen el nomenament a dit de càrrecs importants dins de la 

Coporació per garantir una televisió pública de qualitat i imparcial.  

 

3. Eclosió digital de la televisió autonòmica (tercera fase): després de Canal 9, no 

es podrà tornar a parlar d'un nou ens autonòmic i públic fins al 1999, quan neix 

la televisió canària. De fet, la dècada dels 2000 és en la que més televisions es 

van posar en marxa gràcies al desenvolupament de l'era digital i l’abaratiment de 

costos. “Entre 1999 i 2011 neixen set corporacions públiques autonòmiques i es 

posen en marxa 27 canals de televisió nous” (Gumerà i Blasco, 2012; 42) 

gràcies, en part, a l'aparició de la televisió digital terrestre (TDT) que va 

multiplicar l'oferta de canals, ja que cada ens disposava de més múltiplexs.  

 

Quan es va implantar la TDT a Espanya el 1997 es va fixar el repartiment de la següent 

manera: un múltiplex (4 canals) per cada Comunitat Autònoma, dels qual, dos serien per 

explotació privada i els altres dos per les televisions públiques autonòmiques de cada 

territori (Real Decreto 2169/1998)
12

. Tot i així, aquest primer pla no és el vigent 

actualment, ja que es va modificar el Plan Técnico Nacional de la TDT a finals de la 

dècada dels 2000 per l'arribada de l'pagada analògica, que va deixar el repartiment de la 

                                                 
11 El Mundo. Así se silenció el accidente de metro de Valencia.  04/03/2013 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/04/valencia/1362391835.html  

 El Mundo. Canal 9 pide perdón en directo por ocultar el accidente de metro.  08/2011/2013 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/08/527cb11263fd3d81048b4580.html  

 La Vanguardia. Cómo se silenció en RTVV el accidente del metro de Valencia. 04/03/2013 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20130304/54367994613/como-se-silencio-accidente-

metro-valencia.html  

 Salvados, La Sexta. Los olvidados. 

http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-6/capitulo-27-los-

olvidados_2013091900416.html  

12 Real Decreto de aprovación del Plan Técnico Nacional de la TDT. BOE: 16/10/1998. 

http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/16/pdfs/A34244-34248.pdf  

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/04/valencia/1362391835.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2013/11/08/527cb11263fd3d81048b4580.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20130304/54367994613/como-se-silencio-accidente-metro-valencia.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20130304/54367994613/como-se-silencio-accidente-metro-valencia.html
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-6/capitulo-27-los-olvidados_2013091900416.html
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-6/capitulo-27-los-olvidados_2013091900416.html
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/16/pdfs/A34244-34248.pdf
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següent manera: cada Comunitat Autònoma disposaria de 2  múltiplex (8 canals), 

excepte Catalunya que disposaria de 3 múltiplex (12 canals). (Real Decreto 944/2005).
13

 

Així doncs, aquest ha sigut el període d'explosió de les televisions autonòmiques: 

Canàries, Castella La-Manxa, Astúries, Balears, Extremadura, Múrcia i Aragó van 

iniciar les seves emissions en aquets període.  

 

Un cop van començar a proliferar les televisions autonòmiques es va veure la necessitat 

de crear un organisme que fos el punt comú de reunió i debat de les televisions d'arreu 

del territori espanyol. Va ser així com el 5 d'abril de 1989 a Bilbao va néixer la FORTA 

(Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) amb l'objectiu d'“unificar 

esforços amb la compra conjunta de drets d’emissió de produccions alienes, la posada 

en marxa de la producció de programes finançats [...], la comercialització unitària de 

publicitat i la voluntat de compartir material pels serveis informatius”. (Guimerà i 

Blasco, 2012; 41). Inicialment es van subscriure a la federació els mitjans autonòmics 

del País Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia, Comunitat Valenciana, i Madrid, encara 

que alguns d'ells no havien començat les seves emissions. (Díez, 2003). Aquest 

intercanvi de materials és possible gràcies a que les televisions autonòmiques no es 

trepitgen entre elles, és a dir, cadascuna només pot emetre dins el seu territori de manera 

que les altres televisions autonòmiques no seran mai la seva competència. En aquest 

cas, la Organització permet ajuntar recursos econòmics per poder ser més competitius 

de cara a les grans corporacions estatals -públiques i privades- pel que fa a la 

compravenda dels drets televisius de grans esdeveniments mediàtics, com per exemple 

els drets d’emissió dels partits de futbol de la lliga espanyola. En qualsevol cas, cada 

mitjà té plena decisió i pot decidir abandonar la Organització quan vulgui. (Díez, 2003).  

 

 

 

 

 

                                                 
13 Real Decrto de aprovación del Plan Técnico Nacional de la TDT. BOE: 30/07/2005 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf
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Creació de les Corporacions públiques autonòmiques per etapes 

Ens públic Aprovació de 

la llei 

Inici emissions 

primer canal 

Oferta en TDT (novembre de 

2011) 

Euskal Irrati Telebista Maig de 1982 Desembre de 1982 ETB1, ETB2, ETB3, ETB4, 

ETBSAT, Canal Vaco 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Maig de 1983 Setembre de 1983 TV3, 33/Super3, 3/24, Esport 3, 

TV3 HD 

Radiotelevisió de Galícia Juny de 1984 Juliol de 1985 TVG, TVG2 

 

Radiotelevisió d'Andalusia Desembre de 

1987 

Febrer de 1989 Canal Sur, Canal Sur 2, Canal 

Sur Alta Definición 

Radiotelevisió de Madrid Juny de 1984 Maig de 1989 Telemadrid, laOtra, Telemadrid 

HD 

Radiotelevisió Valenciana* Juny 1984 Octubre de 1989 Canal 9, Canal Nou 2, Canal Nou 

24, Canal Nou HD 

 

Radiotelevisió Canària Desembre de 

1984 

Agost de 1999 Televisión Canaria, elDos, 

Televisión Canaria HD 

Ràdio i Televisió de Catsella-

La Manxa 

Abril de 2000 Desembre de 2001 CMT, CMT 2 

Ràdio Televisió del Principat 

d'Astúries 

Març 2003 Desembre 2005 A7, A8, A9HD 

Ens Públic de Radiotelevisió de 

les Illes Balears 

Maig de 1985 Maig de 2005 IB3, IB3 HD 

Corporació Extremenya de 

Mitjans Audiovisuals 

Novembre de 

2000 

Novembre de 2005 Canal Extremadura TV 

Radiotelevisió de la Regió de 

Múrcia 

Desembre de 

2004 

Abril de 2006 7RM, 7RM HD 

Corporació Aragonesa de Ràdio 

i Televisió  

Abril d 1987  Abril de 2006 Aragón TV, Aragón TV HD 

* Aquest ens públic va cessar les seves emissions al novembre de 2013 

Font: Miguel de Bustos Juan Carlos; Cadaso del Río, Miguel Ángel. Televisiones autonómicas. Evolución 

y crisis del modelo público de proximidad, 2012; 35.  
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Com s'ha vist fins ara, s'ha pogut analitzar, a gran escala, el dibuix i les experiències que 

han traçat les televisions autonòmiques a Espanya des de l'inici de la democràcia fins a 

l'explosió de l'era digital. No obstant això, la classificació per etapes dels autors  

Guimerà i Blasco (2012) es podria actualitzar afegint-hi una quarta etapa que tot just 

acabem d'encetar i que per tant, no es pot analitzar en profunditat però si que es pot 

intuir un canvi d'etapa, on després d'arribar al màxim nombre d'oferta de televisions 

autonòmiques ens trobem, que per primera vegada en la història, l’oferta i la pluralitat 

minven arran de la fi de les emissions de Canal 9.  

 

Així doncs, aquest podria ser un punt d'inflexió que marcaria el començament d'aquesta 

quarta etapa que encara és molt difícil deduir quin camí seguirà, ja que el context de 

crisi econòmica europeu no ajuda a la creació de nous ens públics, sinó tot el contrari. 

Així doncs, la Comunitat Valenciana s'ha convertit en la primera regió d’Espanya que ha 

tancat la seva televisió autonòmica, que juntament amb Cantàbria, que mai ha tingut 

televisió autonòmica -ni pública ni privada- són les úniques regions que a dia d'avui no 

disposen d'un ens autonòmic. Malgrat que la resta de territoris si que en tenen, hi ha 3 

comunitats autònomes, Castella i Lleó, La Rioja i Navarra, que tenen televisió 

autonòmica però a través de la iniciativa privada, ja que els respectius governs no han 

destinat recursos per a la creacions d'ens públics propis. Un altre cas especial són les 

televisions autonòmiques de Ceuta, Melilla i Extermadura. Aquestes són públiques, però 

no pertanyen a la FORTA, a diferència de la resta de televisions autonòmiques 

públiques, per qüestions econòmiques. “Les taxes d’accés i pertinença a la FORTA són 

inassumibles per un canal modest com el nostre i entenem que no compensa l’esforç 

financer amb els possibles fruits”, apunta el departament de Comunicació de Canal 

Extremadura. 
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Mapa estatal de les televisions autonòmiques 

 

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de la FORTA 

 

Un cop s'ha establert el marc general i la situació actual de les televisions autonòmiques 

es passarà a analitzar en profunditat aquelles televisions públiques subjectes a aquest 

estudi amb la finalitat de treballar-les amb més profunditat i poder jutjar amb criteri els 

serveis que ofereixen i el tractament de la informació a través de l'estudi del procés 

independentista català. Les televisions a analitzar seran aquelles que pertanyen a la 

primera fase: les anomenades televisions autonòmiques pioneres.  
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 2.1.2.1  Euskal Telebista (ETB)  

 

Euskal Irrati Telebista (EiTB) va ser la Corporació 

audiovisual autonòmica pionera a l'Estat espanyol. 

Situada a Bilbao des de 2007
14

, el seu objectiu és 

“oferir a l'espectador una programació alternativa, 

més pròxima i més propera  a la realitat quotidiana”. 

(Díez, 2003, 65), alhora que “vetlla per la defensa de 

la llibertat d'expressió, el dret a comunicar i rebre 

lliurement informació davant les exigències d'una 

societat democràtica i impulsant la normalització de 

l'euskera. (Idigoras et al, 2004). Va ser fundada al 

maig de 1982, però sense una llei que emparés la seva creació, és a dir, en els seus inicis 

es va establir en un clima d’al·legalitat. Aleshores la creació de l'ens se sustentava en 

l'Estatut de Gernika que el Parlament basc va aprovar el 20 de maig del 1982 on ja es 

contemplava la Llei de Creació de EITB
15

. La plantilla de treballadors estava 

conformada per periodistes sense contracte que treballaven per un projecte de futur sota 

les ordres de Zubiaur, i a partir de novembre d'aquell mateix any, d'Areizaga. La llei de 

creació de l'ens i de les societats dependents estava ja creada des del maig del 1982, 

però “seguia sense haver-hi diners ja que els pressupostos estaven sense aprovar [...]. 

Aquesta va ser la raó per la qual, el personal [...] no va tenir entrada legal a l'empresa 

fins al febrer de 1983” (Díez, 2003, 53). Inclús a Andoni Areizaga, com a últim 

responsable, li semblava un miracle que en aquelles condicions es pogués començar a 

emetre ja que el personal i els recursos econòmics eren escasos. Malgrat això ho van 

aconseguir i finalment el 31 de desembre de 1982 Eusakl Telebista va poder fer la seva 

primera emissió. (Díaz, 2003).  

                                                 
14 Quan es va crear es va ubicar a Irrueta (Biscaia). Els motius del canvi són per 2 motius: guanyar espai 

traslladant-se a una àrea més gran, i segon perquè la major part de fets noticiables ocorren als voltants 

de Bilbao. Tot i així les seves extensions a Gasteiz, Donostia, Pamplona i Baiona també generen 

continguts de forma autònoma.  

15 Llei 5/1982 del 20 de maig de Creació de l'Ens públic Radio Televisión Vasca. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l5-1982.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l5-1982.html
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La sortida de ETB va ser la culminació d'un somni i de la lluita per la llengua i la cultura 

euskera després de l’etapa franquista. És més, el Lehendakari aleshores, Carlos 

Garaikoetxea, va aprofitar la sortida del govern de UCD i l'entrada dels socialistes per 

donar l'impuls que necessitava la cadena basca per emetre finalment el dia de cap d'any 

del 1982. “Allà tots tenien un gran sentit de fer país. Va ser un moment irrepetible [...] hi 

havia un sentiment únic” (Díaz, 2003, 55).  

 

Des d'aleshores es va començar a emetre regularment l'informatiu íntegre en euskera, 

conegut com a “Euskadi Gaur”. A partir dels serveis informatius es van anar conformant 

altres programes de la graella de ETB fins que a finals de març ja comptaven amb 4 

hores d'emissió regulars diàries. Un cop consolidat l'informatiu en euskera, els 

responsables de l'ens, començaven a treballar per la posada en marxa d'un informatiu en 

castellà que es diria “Teleberri”. El 19 de desembre del 1983, quan encara no feia un 

any, de la primera emissió, es va emetre el primer informatiu en llengua castellana. “Des 

de certs sectors se reivindicarà una cadena bilingüe, emparant-se en la realitat 

sociolingüística del país”. (Díaz, 2003; 64).  

 

Finalment el 31 de maig de 1986 va iniciar les seves emissions el segon canal de EiTB, 

anomenat ETB2, aquest en castellà íntegrament. Des de sector polítics com a dins de la 

pròpia empresa hi va haver molts desacords i debats sobre si la creació d'un segon canal 

acabaria marginant al primer, ja que l'euskera no té la mateixa implantació que el català 

a Catalunya: només un 20% dels habitants del País Basc tenen l'euskera com a primera 

llengua, enfront d'un 75% que tenen el castellà com a llengua materna
16

. (Eustat, 1986-

2006). “Tenia un risc seriós de que amb el temps, el castellà pogués anar desplaçant a 

l'euskera en una cadena que havia estat concebut, precisament per potenciar-lo”. (Díaz, 

2003; 78). Per compensar aquesta possible fuga d’espectadors de ETB1 cap a ETB2 es 

van establir una sèrie de regulacions que discriminaven positivament ETB1 i que encara 

                                                 
16 Dades de Eustat. 

http://www.eustat.es/elementos/ele0009500/ti_Primera_lengua___5_aos_por_territorio_histrico_y_gr

upos_de_edad_en_la_CA_de_Euskadi__1986-2006/tbl0009567_c.html#axzz3RMelR4Ef  

http://www.eustat.es/elementos/ele0009500/ti_Primera_lengua___5_aos_por_territorio_histrico_y_grupos_de_edad_en_la_CA_de_Euskadi__1986-2006/tbl0009567_c.html#axzz3RMelR4Ef
http://www.eustat.es/elementos/ele0009500/ti_Primera_lengua___5_aos_por_territorio_histrico_y_grupos_de_edad_en_la_CA_de_Euskadi__1986-2006/tbl0009567_c.html#axzz3RMelR4Ef
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estan vigents en l'actualitat. Per exemple: l'emissió dels programes infantils i els 

esdeveniments esportius pertany exclusivament a ETB1. (Díaz, 2003).    

 

Finançament 

 

ETB té un sistema de finançament mixt, és a dir, compta amb subvencions públiques i 

amb ingressos fruit de l'explotació de la seva activitat per part d'agents privats. 

Tanmateix, per tal de garantir la seva funció de garant del servei públic, ETB rep 

aproximadament el 75% dels seus ingressos anuals de part del Departament de Cultura 

del Govern basc, al qual pertany la gestió de l'ens. El 25% restant provenen de fonts 

privades, és a dir, procedeixen d'ingressos per publicitat i de venta de productes. 

Aquesta última font d'ingressos es pot dividir en dos: per una banda la venda de drets 

d'emissió, prèviament adquirits per la Corporació basca, a un altre mitjà, i per l'altra 

banda, per la venda directa de la producció pròpia de ETB. (Idigoras et al, 2004).  

 

Cal destacar l'estabilitat econòmica de la qual gaudeix aquesta corporació, ja que és la 

única televisió pública de tot l'estat que no ha tingut cap deute bancari fins ara i el seu 

dèficit és zero. Així ho fa saber Jesús Elguezabal, ex director econòmic-financer de 

EiTB: “Hem assolit l'estabilitat econòmica a partir de la millora continuada de 

l'autofinançament […] optimitzant la utilització de recursos i dels actius de forma 

eficient i rentable”. (Idigoras et al, 2004; 27).  

 

El pressupost per a EiTB el 2014 va ser de 121,8 milions d'euros, que pel context de 

crisi ha anat minvant. Per exemple: la reducció més acusada va ser de l'any 2011 al 

2013 on el pressupost d'explotació va disminuir en un 26,3%, en només dos anys. 

(Pressupostos generals de la Comunitat Autònoma d'Euskadi, 2014; 8).  

 

Com podem observar en els següents gràfics, la despesa més gran és en personal, com 

també es veurà en les altres dues televisions analitzades en aquest treball. La mateixa 

situació ens trobarem amb els ingressos, que en el cas de ETB va tancar l'any 2014 amb 
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quasi el 90% dels ingressos provinents de les arques públiques (un 15% més que la 

mitjana històrica) enfront del 10% d'ingressos per publicitat. (EiTB, balanç 2014).  

 

Fonts de despeses i ingressos de EiTB 

.Font: EiTB, balanç anual 2014, pàgina 23).  

 

Òrgans de direcció 

 

La gestió i el nomenament de càrrecs a EITB correspon actualment al PNV. La televisió 

basca està composta per 2 òrgans: 

 

1. Consell d’Administració: està compost per 19 membres designats pel parlament 

d'acord amb la llei. El desenvolupament d'aquest càrrec es incompatible amb 

qualsevol professió del sector privat vinculades a la comunicació. Igualment el 

Conseller no pot desenvolupar cap altre càrrec dins del propi ens públic. Entre 

les competències més rellevants d'aquest òrgan trobem: l'establiment de normes 

reguladores de la publicitat, la vigilància pel compliment de la llei i la 

determinació del tan per cent de producció pròpia del mitjà. Tanmateix, la 

presidència del Consell d’Administració serà rotativa trimestralment de major a 
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menor edat dels membres que el composen. Estan obligats a fer com a mínim 

una reunió mensual. (Llei 5/1982).  

 

2. Director general: serà escollit pel Parlament amb majoria simple. Actualment 

aquest càrrec l'ocupa Maite Iturbe, pel nomenament de la qual s'ha tingut en 

compte que aquesta conegui totes les llengües oficials de la Comunitat 

Autònoma. El seu mandat serà de 4 anys i cessa quan s'acaba la legislatura al 

Parlament basc. A més a més, el càrrec de director general és incompatible amb 

l'escó al Parlament. Entre les seves funcions principals es troben: vetllar pel 

compliment de la llei, complir i fer complir els acords arribats al Consell 

d'Administració, presentar l’avantprojecte dels pressupostos i actuar com un 

òrgan de contractació. El Govern basc pot cessar el director general per majoria 

de dos terços si consideren que no compleix amb les seves funcions. (Llei 

5/1982).  

 

Audiència 

 

La corporació basca compta amb 4 canals de televisió: ETB1 i ETB2 que en són els 

principals i ofereixen un tipus de programació generalista. Com a canals secundaris 

trobem: ETB3, ETB4, ETBSAT i Canal Vasco. Per a l'estudi empíric d'aquest treball es 

tindrà en compte només ETB2, ja que és el canal que més espectadors té dins la 

comunitat basca, i per tan el que posseeix més capacitat d'influència, com es pot veure 

en el següent gràfic de barres. No obstant això, ETB2 no és el canal més vist a Euskadi, 

sinó que el primer lloc del rànquing l'ocupa Telecinco amb un 16'8% de share
17

. En 

segon lloc es troba TVE1 amb un 9,1%, seguida de ben aprop per ETB2 amb un 9% de 

share el darrer any. Tanmateix el conjunt de canals de EiTB superarien a TVE1. 

 

 

 

                                                 
17 El share indica el percentatge d'espectadors que estan veient un determinat canal o programa, respecte 

al total de persones que en aquell moment tenen encès el televisor.  
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Audiències a Euskadi 

.Font: EiTB, memòria del balanç anual, 2014. Pàgina 19.  

 

 

Així doncs, ETB2, és un dels canals de referència pel que fa a la informació ja que els 

seus noticiaris, Teleberri 1 i Teleberri 2 han estat els programes més vistos el mes de 

gener de 2015, seguits de l’emissió del Kirolak -esport basc-. Els dos noticiaris tenen 

audiències similars, entre un 10 i un 12% d'espectadors, sent el del migdia el més vist 

igual que succeeix amb Televisió de Galicia, com es veurà més endavant.  

 

Programes més vistos al gener de 2015. 

 

Programa 

Audiència  

Share (%) 
% Espectadors (000) 

Teleberri 1 11,7 242 32 

Teleberri 2 10,3 214 25,1 

Kirolak 1 7,9 164 21,4 

Kirolak 2 7,3 153 16,6 

Font: elaboració pròpia a partir del butlletí mensual de  

televisió de gener de 2015 de Kantar Media. 
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Audiències segons paràmetres socials i tipologia de programes 

 

Pe que fa al perfil d'espectadors de 

ETB2 es pot observar a través de 

l'anuari de l'SGAE 2014, que el canal 

basc en castellà -i l'euskera també- 

tenen audiències envellides, ja que 

més del 60% dels televidents són majors de 55 anys. A més a més, la majoria són de 

classe mitjana i més del 60% habiten en nuclis rurals o ciutats de menys de 50.000 

habitants. Un perfil molt similar al que també es veurà més endavant a TVG. Una de les 

causes que acaben conformant aquest perfil d’espectador podrien ser les condicions 

geogràfiques, ja que tan el País Basc com Galícia són zones molt muntanyoses i de 

grans paratges naturals a diferència de Catalunya, que com  veurà el perfil mitjà 

d'espectador és diferent, ja que la vida urbana i el cosmopolitisme hi és més present.   

 

 

 Font: anuari de la SGAE, 2014;  59 

 Font: anuari de la SGAE, 2014;  64 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

 

27 

Pel que fa al perfil dels continguts, els dos pilars de ETB2 són la ficció i la informació, 

que suposen el 50% de la programació total. Continguts religiosos i infoshows gairebé 

no hi tenen cabuda. No obstant això, els esports també tenen un percentatge molt reduït, 

0,1%, ja que, com s'ha senyalat anteriorment, els drets dels esdeveniments esportius 

pertanyen exclusivament a ETB1.  

 

Marc legal    

 

Les televisions autonòmiques van néixer sota la Llei 46/1983 (Llei del Tercer Canal), 

aprovada el 26 de desembre de 1983. més recentment també per la Llei 7/2010 General 

de la Comunicació Audiovisual (LGCA) i a nivell europeu pel Tractat d'Amsterdam 

(1997).  

 

Entrant en la Comunitat Autònoma del País Basc es pot observar que la Llei de Creació 

de EiTB, Llei 5/1982 del 20 de maig de 1982, va ser anterior a l'aprovació de la Llei del 

Tercer Canal, i per tan durant un període EiTB es gestionava sota la al·legalitat com s'ha 

esmentat anteriorment. La llei r de Creació regula els aspectes referents a la missió i 

valors del mitjà, la seva direcció, gestió i finançament principalment. 

 

Malgrat estar subjecte a la llei del Tercer Canal, cap dels directors generals considera 

EiTB com a un “tercer canal”. “Nosaltres mai ho hem acceptat. Podem tenir dos, tres, 

quatre o set canals, perquè l'Estatut no limita en res en aquest sentit. És un mitjà de 

comunicació basc, finançat pel Parlament basc amb els diners dels ciutadans”. apuntava 

José María Gorordo, director de l'ens del 1985 al 1987. (Díez, 2003; 90).  
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 2.1.2.2  Televisió de Catalunya (TVC) 

 

Televisió de Catalunya (TVC) es va crear al maig de 

1983 i va començar les emissions el setembre d'aquell 

mateix any als estudis centrals situats a Sant Joan Despí 

(Barcelona). TV3, el primer canal i el líder d'aquesta 

Corporació, des dels seus inicis, tenia el repte de dur a 

terme una normalització lingüística del català que sens 

dubte va jugar un paper fonamental entre la ciutadania. 

“La pantalla de TV3 és [...] un mirall en què es reflecteix el batec quotidià de tots els 

àmbits i indrets del nostre país”. (Baget, 2003; 12).  

 

TV3, igual que ETB van començar les seves emissions emparant-se en els seus 

respectius estatuts i autogoverns, ja que, recordem, que la Llei del Tercer Canal 

reconeguda estatalment no va existir fins el 26 de desembre de 1983. Tanmateix, TV3 va 

engegar les seves emissions un dia especial, la vigília de la Diada Nacional del 1983, la 

qual va tenir un milió i mig d'espectadors del 4 milions que tenien accés a la primera 

emissió. (Baget, 2003).  

 

Finalment el 16 de gener de 1984 es van posar en marxa les emissions regulars de TV3 i 

amb elles el primer telenotícies. Aquestes primeres emissions regulars només eren de 14 

hores setmanals. “La gran audiència assolida i la curiositat que desvetllava TV3 van 

palesar que la competència amb TVE seria molt forta en els aspectes comercials” 

(Baget, 2003; 21). De fet, els conflictes inicials  de competències entre TV3 i TVE eren 

constants. TV3, igual que les altres cadenes autonòmiques volia fer-se un lloc en el 

panorama audiovisual copsat per TVE fins aleshores, i la televisió catalana va 

aconseguir-ho signant un contracte de cooperació amb el F.C.Barcelona. Aquest va 

significar el punt de trencament del monopoli de les retransmissions esportives que fins 

ara en gaudia RTVE. (Baget, 2003). Des de llavors, els partits del Barça, la compra dels 
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capítols de la sèrie Dallas
18

 i els informatius van ser l'impuls que va situar TV3 en uns 

bons nivells d'audiència, la qual la van ajudar a consolidar-se com una televisió de 

referència per a la societat catalana. (Baget, 2003).  

 

Com a missió principal, tots els mitjans de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals) han d'oferir un “servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els 

principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i la llengua catalana [...] 

ajudar a la consolidació i expansió [...] de la identitat i la projecció internacional de 

Catalunya”. (CCMA, web).  

 

A banda del canal generalista i de referència, TVC també compta amb altres canals 

secundaris dirigits a públics més específics com el Canal 33/super 3
19

 dirigits a cobrir 

programes culturals i infantils respectivament. Ja entrant al segle XXI, l'any 2003 es va 

posar en marxa el canal de notícies continuades, el 3/24. Per acabar, l'última freqüència 

va néixer el febrer de 2011, l'Esport3, que cobreix la informació relativa al món de 

l'esport. (CCMA, web).  

 

Finançament 

 

TVC compta amb un sistema de finançament mixt com la majoria de televisions 

públiques. En el cas concret de TV3, rep diners de: fons públics, ingressos per publicitat, 

esponsorització, marxandatge i vendes. (CCMA, web). Tanmateix, a diferència de ETB, 

TVC no pot presumir de tenir una hisenda sanejada: els pressupostos aprovats el 2013 

van presentar una reducció molt gran dels ingressos per part de la Generalitat de 

Catalunya, un 14% menys. La reducció de fons públics més el dèficit pendent del 

2012
20

 , que malgrat haver-se pressupostat no s'ha pogut eixugar, dificulten la 

continuïtat del canal català tal i com es coneix ara.(Memòria anual d'activitats, CCMA, 

                                                 
18 TV3 va aprofitar el trencament d'acords entre RTVE i Amèrica per fer-se amb els capítols de Dallas 

de les últimes temporades que fins a aleshores s’estaven emeten per la televisió estatal. (Baget, 2003).  

19 Comparteixen freqüència des de l'1 d'octubre de 2013.  

20 El dèficit al tancament de l'exercici del 2012 va ser de 7.670 milers d'euros.  
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2013).  

 

Així doncs, el dèficit acumulat més la reducció d'ingressos accentuen encara més la 

reducció pressupostaria del 2013, concretament les restriccions van ser de 60 milions 

d'euros, és a dir, un 17% menys de pressupost respecte el 2012. Però si es mira més 

enrere es pot veure que la reducció ha sigut molt dràstica: el 2009 el pressupost anual va 

ser de 466 milions d'euros mentre que al 2014 va ser de 225 milions. (Lamarea
21

, 08-02-

14). Aquesta reducció va afectar a totes les partides, i els treballadors de televisió de 

Catalunya no en van ser una excepció. “Concretament en quant a la partida de despeses 

de personal, la reducció plantejada contemplava una disminució de 27 milions (-18%) 

respecte de la xifra del 2012”. (Memòria anual d'activitats, CCMA, 2013; 181).  

 

Balanç de les despeses de TV3 

Font: Memòria anual d'activitats de la CCMA, 2013; 181).  

  

Com es pot apreciar en la taula anterior, el pressupost per tot el grup preveia una 

reducció de la despesa del 17%, però finalment es va quedar en un 11%. En quant a la 

reducció del 18% en recursos humans, “una vegada finalitzat el procés negociador, es va 

signar l’acord definitiu que ha permès establir un pla de reducció progressiva de 

plantilla que a dia d’avui arriba a 272 treballadors entre el període 2013 fins el 2017”. 

(Memòria anual d'activitats, CCMA, 2013; 181). La CCMA té previst acomiadar a 312 

treballadors a través d'un ERO, la majoria d'ells acollint-se a les jubilacions anticipades. 

(LaMarea, 08-02-2014).  

 

 

                                                 
21 La Marea. “Los recortes desangran a TV3 y Catalunya Ràdio. 08-02-14. 

http://www.lamarea.com/2014/02/08/tv3/  

http://www.lamarea.com/2014/02/08/tv3/
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La plantilla de TVC és la més nombrosa amb diferència en comparació a les altres 

cadenes autonòmiques. Segons El Confidencial
22

, l'any 2012 la plantilla de TVC va 

arribar al pic de 2.200 treballadors, seguida per la televisió andalusa -Canal Sur- que 

comptava amb 1600 treballadors. Els altre ens existents tenen plantilles per sota dels 

1000 treballadors. 

 

Òrgans de direcció 

 

La CCMA s’estructura al voltant de 3 figures que a l'hora estan lligades a la legislatura 

al Parlament de Catalunya que fins a dia d'avui pertany a CiU: 

1. Consell d'Administració: es compon de 12 membres elegits pel Parlament 

mitjançant majoria de dos terços, entre persones de rellevants mèrits 

professionals. A més a més el desenvolupament d’aquest càrrec és incompatible 

amb feines relacionades amb l'àmbit de la comunicació i la publicitat. El 

president ho és per un període de tres mesos de forma rotativa entre els seus 

membres. (Llei 10/1983). El consell es reuneix com a mínim una vegada al mes 

i les seves competències són les mateixes que el Consell d'Administració de 

ETB
23

. Tots els acords sobre les seves competències es prendran per majoria 

simple exceptuant els casos en que la llei exigeix majoria de dos terços. (Llei 

10/1983).  

 

2. Director General: és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat consultant 

prèviament al Consell d'Administració. El mandat del director és de 4 anys i va 

lligat de mà de la legislatura al Parlament de Catalunya. L’exercici d'aquest 

càrrec és incompatible amb qualsevol altre i les seves competències són les 

mateixes que les exposades pel Director General de ETB
24

. També actua com a 

                                                 
22 El Confidencial. “La privatización de las TV autonómicas choca con una plantilla de 11.000 

trabajadores”. 06-02-12 http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/02/06/la-privatizacion-de-

las-tv-autonomicas-choca-con-una-plantilla-de-11000-trabajadores--92023  

23 Veure pàgina 17 (Consell d'Administració).  

24 Veure pàgina 18 (Director General).  

http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/02/06/la-privatizacion-de-las-tv-autonomicas-choca-con-una-plantilla-de-11000-trabajadores--92023
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/02/06/la-privatizacion-de-las-tv-autonomicas-choca-con-una-plantilla-de-11000-trabajadores--92023
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òrgan de contractació de personal i és la representació de la Corporació en cas de 

judici. (Llei 10/1983). Aquest càrrec l'ocupa actualment Brauli Duart.  

 

3. El Consell Assessor: es compon de 3 vocals de cada empresa (Catalunya Ràdio, 

Televisió de Catalunya i CCMA). Tres vocals designats per l'Institut d'Estudis 

Catalans (un d'ells a proposta de les universitats catalanes), i tres vocals més de 

l’Administració pública designats pel Consell Executiu de la Generalitat. El 

Consell Assessor només actua si el Consell d'Administració ho demana per 

resoldre alguna qüestió concreta. El Consell Assessor és convocat com a mínim 

una vegada cada tres mesos. (Llei 10/1983).  

 

Audiència 

 

A Catalunya existeixen 5 canals de televisió agrupats en la CCMA: TV3, 33/super3, 

3/24, Esport3, TV3HD. Per a l'estudi d'aquest treball es centrarà l'ànalisi de l'audiència 

en el canal generalista i de referència, TV3.  

 

TV3 va tancar l'any 2014 com a líder d'audiència per cinquè any consecutiu amb una 

quota anual mitjana del 12'6%. Els programes més vistos durant l'any passat han estat 

els telenotícies migdia i vespre. Per tan, TV3 es consolida com a mitjà informatiu entre 

la població catalana. Tanmateix, el programa més vist de l'any no acostuma a ser un 

informatiu, sinó algun esdeveniment esportiu de gran magnitud. Per exemple, el darrer 

any, el programa més vist de tot el 2014 va ser l’eliminatòria de champions entre el F.C. 

Barcelona i l'Atlètic de Madrid el dia 1 d'abril que va aplegar a 1.339.000 seguidors 

davant la pantalla, és a dir, un 38,8% de quota de pantalla. (CCMA
25

, 21-01-15). TV3 és 

l'únic canal autonòmic líder en el seu territori.  

 

 

                                                 
25  CCMA. “TV3 manté el liderat absolut per cinquè any consecutiu”. 21-01-15. 

http://www.ccma.cat/tv3/TV3-mante-el-liderat-absolut-per-cinque-any-consecutiu/noticia/2626024/       

http://www.ccma.cat/tv3/TV3-mante-el-liderat-absolut-per-cinque-any-consecutiu/noticia/2626024/
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Programes més vistos al gener de 2015. 

 

Programa 

Audiència  

Share (%) 
% Espectadors (000) 

Futbol copa del rei 10,4 738 23,1 

Telenotícies cap de setmana 10,3 729 21'9 

Telenotícies vespre 9,9 702 22,3 

Telenotícies migdia 8,9 630 31,2 

Font: elaboració pròpia a partir dl butlletí mensual de 

 televisió de gener de 2015 de Kantar Media 

 

Audiències segons paràmetres socials i tipologia de programes 

 

 

Si es mira el perfil d'espectador de TV3 es 

pot observar que encara que siguin 

majoritàriament adults, no hi ha un perfil 

tan envellit com el que s'ha vist en la 

televisió basca, ni com es veurà en el següent apartat en la televisió gallega. Més del 

80% de l'audiència tenen més de 35 anys. Això és degut al perfil de programació 

 Font: anuari de la SGAE, 2014;  63 

 Font: anuari de la SGAE, 2014; 58 
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generalista, ja que el públic infantil i juvenil és concentra en el segon canal de la 

corporació catalana, el Super3/33, on el 20% de l’audiència són nens d'entre 4 i 9 anys. 

Aquesta similitud també és dóna al País Basc on el públic infantil i juvenil es concentra 

en el canal infantil ETB3. A diferència del cas català i basc, com es veurà a continuació 

la corporació gallega con compta amb un canal dirigit als més petits de la casa. 

 

De totes les televisions autonòmiques pioneres, la catalana és la que més espai dedica a 

la informació en el seu canal principal, gairebé un 38% dels continguts són informació, 

malgrat tenir un canal específic d'informació continuada les 24h, el canal 3/24. El segon 

gènere que ocupa més minuts en la graella de TV3 és la ficció amb un 23'8%.  

 

Marc legal  

 

La televisió pública catalana desenvolupa la seva activitat sota la Llei de Creació de 

l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) 10/1983  del 30 de 

maig. “Durant més de vint-i-tres anys, la llei de creació va complir el seu objectiu 

principal, contribuir de forma decisiva a la normalització lingüística i cultural de la 

ràdio i la televisió de Catalunya, així com tenir un paper cabdal en l’impuls i el 

desenvolupament de la indústria audiovisual catalana”. (CCMA, web). Aquesta primera 

llei es va modificar amb la llei 11/2007 de l'11 d'octubre de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA). Precisament el canvi és conseqüència de l’ampliació de 

les seves funcions d'acord amb els canvis tecnològics com l'aparició dels mitjans 

digitals i la societat de la informació.  

 

No obstant això, aquesta no va ser la última modificació, sinó que n'hi va haver una 

altra, la llei 2/2012 de l'22 de febrer que contemplava canvis en els òrgans directius de 

l'ens per tal de reduir costos i buscar una gestió més àgil i eficient. (CCMA, web). 
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 2.1.2.3  Televisió de Galícia (TVG) 

 

La Companyia de Ràdio i Televisió de Galícia va ser 

fundada al 1985 i té els seus estudis central a 

Santiago de Compostela (La Coruña). La primera 

emissió va ser el 24 de juliol de 1985, encara que les 

emissions regulars no van ser fins el 29 de setembre 

de 1985. (CRTVG, web). 

 

Segons l'article 1 del primer capítol de la Llei de 

Creació de CRTVG la principal missió de la companyia és millorar i normalitzar l'ús del 

gallec, “promocionant i impulsant la llengua, i promovent la cultura gallega a través de 

la Televisió de Galicia (TVG) i la Radio Gallega (RG)” (art 1. Llei 9/1984). A més a 

més, han “d'abastar l’audiència més amplia possible, de totes les edats i grups socials, 

oferint qualitat, continuïtat i cobertura geogràfica, social i cultural, així com afavorir 

activament la difusió cultural, intel·lectual i artística i els coneixements cívics, 

econòmics, socials, científics i tècnics mitjançant l’emissió de tot tipus de programes en 

la llengua gallega” (art 1. Llei 9/1984). Per tal de garantir tots aquests supòsits, la llei 

diu que el 60% dels programes han se ser de producció pròpia per tal de promoure la 

producció audiovisual a Galícia. (Llei 9/1984).  

 

En el cas Gallec, la televisió no es va impulsar sota el govern d’un partit nacionalista tal 

i com va passar amb TVC i ETB, per això, el seu impuls no es deu tan fortament a una 

reivindicació nacionalista com els dos altres casos, sinó que respon més aviat a una 

crida a la descentralització de la informació. En aquest sentit el PP de Galicia va xocar 

amb el centralisme dels grups conservadors de Madrid, que volien una televisió 

autonòmica gallega bilingüe, però el camí obert per les altres dues Comunitats 

Autònomes va decantar la balança cap a una televisió només en gallec. (Soengas, 1993). 

 

La implantació i l’acceptació de TVG va costar que arribés a la població gallega, ja que 
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l’anhel per l’autogestió d’un mitjà propi no era una demanda bàsica de la societat del 

territori perquè històricament no han tingut una reivindicació nacionalista tan arrelada 

com la basca i la catalana. (Soengas, 1993).  

 

Finançament 

 

TVG es finança com la majoria de mitjans de comunicació autonòmics, és a dir, a través 

d'un sistema mixt d’ingressos. Per un cantó, compta amb les subvencions provinents 

dels fons públics -incloses en els Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma- y 

d'altra banda també rep ingressos gràcies a les seves activitats ordinàries que es 

redueixen bàsicament a la compravenda de continguts i en els ingressos per publicitat. 

Tanmateix, totes les aportacions econòmiques son gestionades per l'ens CRTVG que 

posteriorment les reparteix entre les seves societats dependents: TVG (Televisió de 

Galícia) i RTG (Radiotelevisió de Galícia). El repartiment es fa de forma proporcional 

segons els ingressos per publicitat de cada mitjà de la Corporació gallega així com 

també es té en compte les seves necessitats concretes, com els recursos humans, 

materials, etc. Aquests aspectes teòrics a la pràctica poden variar ja que des de 2006 el 

finançament amb diners públics es realitza per l'import necessari per equilibrar els 

resultats comptables de l'any anterior. És a dir, si els fons que es contemplen a priori en 

el Pressupost General són insuficients (degut a un excés de despesa en l'any anterior per 

exemple), s'incrementarà el volum de l'aportació amb diners públics fins a cobrir el total 

de les pèrdues, deixant d'aquesta manera els compte de l'empresa sanejats de cara al 

proper any.    

 

Pel que fa als pressupostos de TVG, cal destacar que el 50% de la despesa de l’últim 

exercici, 2014, va anar destinada al pagament de nòmines, sent de 99'4 milions d'euros 

el pressupost anual per aquest darrer any. Lògicament, la major part d'aquests ingressos 

provenen de la Xunta de Galicia, concretament 90,32 milions d'euros dels 99'4. Només 

7'2 milions del total del pressupost prové d'ingressos per publicitat i la xifra restant es 
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tradueixen en ingressos per convenis i vendes
26

. (La Voz de Galicia, 06.11.13). Per una 

altra banda, la principal despesa, com s'ha dit, és en recursos humans seguida de les 

compres, 30'1 milions i el pagament de serveis exteriors, 17'8 milions d'euros.  

 

El pressupost per aquest 2015 ha augmentat fins als 106'8 milions d'euros. Aquest 

augment anirà destinant a pagar l'IVA, que segons la última modificació d'hisenda 

aquest ja no és deduïble. Davant d'aquest canvi, l'oposició del govern de Núñez Feijóo 

“denuncia que hi haurà un descens del pressupost real pel sobrecost de l'IVA”
27

. 

(Europapress, 04-11-14). Malgrat que la xifra hagi augmentat, aquesta pot ser 

enganyosa ja que els diners no s'invertiran en producció, sinó que retornaran a 

l’Administració en forma d'impost. Per això s'acusa al Govern gallec de manipulació. 

Per un altre cantó, el Director General de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, 

mantindrà la rebaixa en despesa de personal i se situarà en aquest 2015 en un 1'4%, 

seguint la línia de reducció que es va iniciar el 2011 al·legant que a curt termini una 

despesa del 50% del pressupost en personal és insostenible
28

. (Clag, 05-11-14).  

 

Òrgans de direcció 

 

Tots els òrgans de direcció estan lligats a les legislatures, per tant, des del 2009 fins les 

properes eleccions -a finals del 2015- la seva gestió correspon al PP de Galícia. TVG 

està composta per 3 òrgans: 

1. El Consell d’administració: format per 12 membres de prestigi en l'àmbit de la 

comunicació que són elegits pel Parlament gallec amb majoria de dos terços. La 

seva activitat cessa quan acaba la legislatura al Parlament. Alhora, aquests 12 

                                                 
26 La Voz de Galicia. La CRTVG presenta el presupuesto de 2014, que mantiene en el 50% el gasto en 

personal. 06/11/2013. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2013/11/06/crtvg-presenta-

presupuesto-2014-mantiene-50-gasto-personal/0003_201311G6P58995.htm  

27 Europapress. La CRTVG destina un 8% de su presupuesto al impacto del IVA, su producción externa 

crece un 20% y baja gasto de personal. 04/11/2014.  http://www.europapress.es/galicia/noticia-crtvg-

destina-presupuesto-impacto-iva-produccion-externa-crece-20-baja-gasto-personal-

20141104141113.html  

28 Clag. El presupuesto de la CRTVG PARA EL 2015 SERÀ DE 106,8 MILLONES UN 7,3% más que en 

el actual ejercicio. 05/11/2014. http://www.clag.es/es/noticias/el-presupuesto-de-la-crtvg-para-el-

2015-sera-de-1068-millones-un-73-mas-que-en-el-actual  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2013/11/06/crtvg-presenta-presupuesto-2014-mantiene-50-gasto-personal/0003_201311G6P58995.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2013/11/06/crtvg-presenta-presupuesto-2014-mantiene-50-gasto-personal/0003_201311G6P58995.htm
http://www.europapress.es/galicia/noticia-crtvg-destina-presupuesto-impacto-iva-produccion-externa-crece-20-baja-gasto-personal-20141104141113.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-crtvg-destina-presupuesto-impacto-iva-produccion-externa-crece-20-baja-gasto-personal-20141104141113.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-crtvg-destina-presupuesto-impacto-iva-produccion-externa-crece-20-baja-gasto-personal-20141104141113.html
http://www.clag.es/es/noticias/el-presupuesto-de-la-crtvg-para-el-2015-sera-de-1068-millones-un-73-mas-que-en-el-actual
http://www.clag.es/es/noticias/el-presupuesto-de-la-crtvg-para-el-2015-sera-de-1068-millones-un-73-mas-que-en-el-actual
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membres no poden formar part d'altres empreses i per tant no poden percebre 

cap altre sou. El president d'aquest Consell es canvia cada tres mesos i es fa per 

odre, del més gran al més jove. El consell d’administració es reuneix com a 

mínim una vegada al més i els acords que es prenen han de ser per majoria. Les 

competències que té el Consell d'Administració són les mateixes que el que té el 

de ETB
29

. (Maneiro, 1989). 

 

2. El Consell Assessor de la Companyia: està format per 3 vocals de cada empresa 

(TVG i RG) elegits pels representants dels treballadors, més 3 vocals 

representants de l'Administració autonòmica elegits per la Xunta de Galicia, i 3 

vocals més elegits, un d'ells pel Consell de Cultura gallega, un altre per la 

universitat i el tercer l'escull el Parlament. Com a mínim es reuneixen una 

vegada cada semestre convocats sempre pel Consell d’Administració, el qual els 

demanarà alguna consulta o dictamen sobre qüestions concertes ja que la seva 

funció principal é assessorar. (Maneiro, 1989). 

 

3. Director General: actualment aquest càrrec l'ocupa Alfonso Sánchez Izquierdo i 

és el representant de l’òrgan executiu nomenat per la Xunta. El seu mandat és 

paral·lel a la legislatura al Parlament de Galícia. El director general desenvolupa 

les mateixes funcions que el Director General de ETB
30

. (Maneiro, 1989) 

 

Audiència 

 

A Galícia existeixen 2 canals autonòmics gestionats per l’Administració pública: TVG i 

TVG2, però per a aquest estudi només es centrarà l'anàlisi  en el canal TVG.   

 

Segons l’últim informe de l'Estudio General de Medios (EGM) de febrer a novembre de 

2014, el canal autonòmic gallec, TVG, té un 0'7% de share setmanal dins del panorama 

                                                 
29 Veure pàgina 31 (Consell d'Administració).  

30 Veure pàgina 31 (Director General).  
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nacional, és a dir, tenint en compte tan televisions estatals com autonòmiques. En aquest 

sentit TVG és el tercer canal d’àmbit autonòmic amb més share per darrere de Canal 

Sur (Andalusia) i TV3 (Catalunya) que tenen una quota del 3,2% i 2'2% respectivament. 

Cal dir, però, que per aquest estudi no s'han tingut en compte els canals temàtics, si no 

que només els generalistes. (EGM, 2014; 13). 

 

Aquestes dades també es poden observar tenint en compte només els canals autonòmics 

per establir una comparativa entre ells. Si ens fixem en TVG es pot veure que a 

desembre de 2014 tenia una quota de pantalla del 10,3% situant-se en tercera posició 

per darrere de TV3 i Aragó TV. Aquestes dades varien respecte les primeres elaborades 

per l'Estudio General de Medios perquè la mostra que s'aplica és diferent, ja que  només 

es tenen en compte les televisions autonòmiques. 

 

Quotes de pantalla de les televisions autonòmiques 

 Font: Barlovento Comunicación.  

 

En aquest sentit segons les dades de l’últim estudi de Kantar Media es pot apreciar que 

els noticiaris de TVG són els més vistos dins l'oferta de programació de la televisió 

gallega amb una mitjana de 267.000 espectadors el mes de gener de 2015 seguit de les 

sèries de ficció de producció pròpia. (Kantar Media, 2015; 5).  
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Programes més vistos al gener de 2015 

 

Programa 

Audiència  

Share (%) 
% Espactadors (000) 

Telexornal 1 10,1 267 34,6 

Telexornal 2 8,3 220 31,9 

Serramoura 8 212 17 

Pazo de familia 6,8 180 14,9 

Noticias Locais 6,7 179 25,5 

 

Font: elaboració pròpia a partir dl butlletí mensual de 

 televisió de gener de 2015 de Kantar Media 

 

 

Audiències segons paràmetres socials i tipologia de programes 

 

 

 

 

 

 Font: anuari de la SGAE, 2014;  64 

 Font: anuari de la SGAE, 2014; 58 
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Tenint en compte aspectes sociològics com l'edat, el sexe, l'economia i el territori es pot 

saber quin es el perfil mitjà d'audiència de TVG: aquest són principalment dones de més 

de 55 anys, per tant, TVG es podria dir que té una audiència envellida. A més a més, 

aquesta és de classe mitjana-baixa principalment, i prové de zones rurals poc habitades, 

menys de 10.000 habitants. La manca d'un canal infantil podria ser la causa per la qual 

poca població infantil i jove, menys d'un 1% en edats compreses entre els 4 i els 19 

anys, consumeixen continguts de la televisió autonòmica gallega.  

 

Pel que fa al perfil dels continguts, aquests tenen molta similitud amb els bascos, ja que 

la ficció i la informació copsen gairebé la meitat de les emissions de les dues cadenes 

autonòmiques. Tanmateix, comparteix una característica amb la televisió catalana: els 

esports s'emeten pel canal secundari, TVG2.  

 

 

 

Marc Legal 

 

TVG s’emmarca sota la Llei 9/1984 de l'11 de juliol de 1984 de creació de la 

Companyia de Ràdio i Televisió de Galícia en concordança amb l'Estatut de Galícia. En 

aquesta llei queden reflectits els principals punts que s'han esmentat en aquest apartat 

del treball, com la gestió i direcció de l'ens públic, la seva missió i raó de creació i els 

seus valors. Tanmateix, aquesta llei es va modificar a través de l’aprovació de la llei 

9/2011 del 9 de novembre dels mitjans públics de comunicació audiovisual de Galícia. 

Amb aquesta llei es van unificar els tres ens existents (CRTVG, RG i TVG) en una única 

corporació publica, la corporació de radio i televisió de Galícia S.A (RTVG).  
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 2.2  Marc ètic i deontològic 

 

 2.2.1  La televisió pública com a agent formadora de 

l'opinió pública 

 

Autos com Manuel Castells argumenten que, a banda dels tres poder polítics que tothom 

coneix -poder legislatiu, executiu i judicial-, se n'ha d'afegir un quart: els mitjans de 

comunicació. El paper que els mitjans públics juguen és el de la vigilància dels altres 

tres poders i tenen la funció de fer de corretja transmissora entre els centres de poder de 

decisió i els ciutadans, parlant en termes polítics. També tenen la funció de posar de 

relleu tota aquella informació rellevant d'una forma intel·ligible per a la gent a peu de 

carrer, ja que el dret a la informació, recollit a la Constitució Espanyola, és un dret 

fonamental. És per aquesta raó que els mitjans tenen l'obligació moral de posar sobre la 

taula totes les cartes per ajudar a cada individu a tenir el coneixement suficient com per 

poder formar-se una idea i unes opinions respecte els fets. “En el nostre tipus de 

societat, els mitjans de comunicació de masses són decisius en la formació de la opinió 

pública que condiciona la decisió política” (Castells, 2008; 1).  

 

A més a més, els mitjans també juguen un paper fonamental en el joc democràtic posant 

en l'agenda pública les decisions polítiques, afavorint el debat entre les forces polítiques 

i sent crítics amb el funcionament del sistema. (Peres, 2010). Aquest darrer fenomen es 

coneix com la teoria de l'agenda setting. Amb aquest terme ens referim a aquells mitjans 

que posen en l'agenda mediàtica les qüestions sobre les que es parlarà -ometent-ne 

d'altres-, encara que és l'espectador qui conforma la seva opinió al voltat d'un tema. 

(Rodríguez, 2004). "La premsa no té gaire èxit en dir a la gent què ha de pensar però sí 

el té en dir als seus lectores sobre què han de pensar" (citat per Rodríguez 2004. Cohen, 

1963; 13). Com a conclusió a aquesta primera aproximació es pot observar que els 

mitjans de comunicació tenen la funció d'informar, vigilar i criticar constructivament 

allò que es fa des del poder polític per a que la ciutadania pugui extreure’n les seves 

pròpies conclusions.  
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En el taulell de joc actual, també hi ha el perill d'acabar-se convertint en un altaveu d'un 

partit polític, poder civil o sector concret. Ja és ben sabut que la objectivitat no existeix, 

ja que els propis periodistes són subjectes, així doncs, del que es tracta és d'articular la 

informació amb el màxim de fonts possibles i plurals per tendir cap a la veracitat -que 

no és el mateix que la veritat- i evitar caure en amiguismes polítics. Malauradament, en 

l'actualitat hi ha molta “premsa de partits”, terme emprat per Hallin i Mancici (2004), 

per referir-se a la lògica i els camins que segueixen els partits i els mitjans. Aquests 

camins paral·lels no haurien de donar-se en els mitjans de comunicació perquè sinó 

perilla l'exercici del sistema polític actual, és a dir, la democràcia. (Castromil i Chavero, 

2012). 

 

En aquest punt es pot observar una dicotomia entre els mitjans i la seva credibilitat en 

termes polítics: la societat creu que els mitjans són necessaris i que sense ells no 

tindrien accés a la informació política ni a les decisions que prenen els seus dirigents en 

les sessions al Parlament i al Congrés però, per l'altre banda, creuen que la informació 

que reben dels mitjans té un color polític -en major o menor mesura-, és a dir, hi ha un 

cert escepticisme sobre la imparcialitat de les noticies. Tanmateix, per tal de salvar els 

esbiaixos i faltar a la veracitat, la professió periodística disposa d'uns codis ètics i 

deontològics que els professionals han de respectar per tal de complir tots els supòsits 

exposats anteriorment. Segons Hugo Aznar (1997) a Comunicación responsable: la 

autorregulación de los medios, els codis deontològics són documents que recullen un 

conjunt més o menys ampli de criteris, normes y valors que formulen y assumeixen els 

que desenvolupen una activitat professional. Els codis deontològics s’ocupen dels 

aspectes més substancials i fonamentals de l'exercici professional, aquells que tenen una 

dimensió ètica. (Aznar, 1997). Resumint, es tracta d'una normativa moral que 

autoregula qualsevol professió, tot i que en el cas dels mitjans de comunicació, aquests 

no han estat mai partidaris d'acceptar una regulació jurídica, per la qual cosa van 

desenvolupar la seva pròpia normativa amb la finalitat de crear una certa independència 

amb els poders de l'Estat. (Navarro i Casas, 2010). Això els permet complir amb la seva 

funció de compromís social i moral amb la societat a la qual serveixen.  
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L'aplicació pràctica d'aquestes regulacions internes no van ser fins l'1 de novembre de 

1992 quan es va aprovar el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

pioner en l’Estat espanyol. Sota aquest codi es regeixen tots els mitjans que actuen a 

Catalunya. Un any més tard, al 199,3 a nivell estatal, es va redactar el codi deontològic 

de la Federación de Asocición de Periodistas de España (FAPE). A partir de l'eclosió 

d'aquest dos organismes van anar a parèixer altres associacions i col·legis arreu del 

territori. Pel als altres mitjans que ens ocupen en aquest treball, existeixen l'Euskal  

Kazetarien Elkartea (Asociaicó basca de periodistes) i el Colexio Profesional de 

Xornalistas de Galicia, tots dos amb els seus respectius codis redactats als anys noranta.  

 

Es pot observar que cada Comunitat Autònoma subjecta a aquesta investigació té el seu 

codi propi, sota el qual es regiran els llibres d'estils dels mitjans. Aquest sistema 

d'autoregulació, però, està qüestionat per la doble vessant que té. Segons Hugo Aznar 

(1997) la principal avantatge és que comporten de per sí el reconeixement d'una 

dimensió moral de la professió periodística, enfront dels valors estructurals i econòmics 

que normalment s'imposen en qualsevol empresa. L’inconvenient que presenten però, és 

que poden distorsionar la dimensió social del periodisme i veure aquests codis com una 

restricció de la llibertat d’expressió pels propis periodistes. (Aznar 1997).   

 

 2.2.2  Els informatius a ETB, TV3 i TVG 

 

Com s'ha vist en els apartats dedicats a l’estudi teòric de la televisió pública, la 

informació és el pilar i la raó de ser dels tres ens públics. Per aquest motiu es creu 

convenient dedicar unes línies a l'estructura de les redaccions d'informatius i el 

tractament dels temes per tal de completar el marc teòric del treball.  

 

 2.2.2.1  Format/estructura 

 

En la redacció d'informatius de qualsevol mitjà arriben centenars de notícies cada dia i 

molt diverses entre elles. Per aquesta raó, la redacció d'informatius d'un telenotícies està 

estructurada per seccions. La partició en seccions pot ser temàtica -referent al 
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continguts- o geogràfiques -referent al lloc on es produeix o afecta la notícia-. Les 

seccions tenen una funció molt clara: ordenar la informació que arriba per donar-li la 

cobertura necessària a través dels professionals experts de cada àmbit. (Soengas, 1993).  

 

Per exemple, en l'estudi elaborat per Teleespectadors Associats de Catalunya (2010), es 

pot comprovar que TV3 dedica més temps a política que a qualsevol altra secció. Dins 

d'aquesta secció la informació sol ser sobre el partit polític que governa i la oposició sol 

quedar relegada a peces més curtes d'informació, com diu l'estudi.  

 

Temps destinat a cada secció a TV3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudios sobre los inforativos de televisión. 

Teleespectadors Associats de Catalunya (2010; 48).  

 

 

 2.2.2.2  Enfocament de la informació 

 

Les televisions autonòmiques estudiades en aquest treball presenten un enfocament de 

la informació clarament autonòmic, és a dir, les notícies que afecten directament a la 

Comunitat Autònoma tenen molta notorietat en el telenotícies. En canvi, les notícies que 

queden més lluny geogràficament, com les que es tracten en la secció d'internacional 

tenen menys protagonisme. (Soengas, 1993). Per exemple, en l'estudi esmentat 

anteriorment, es pot comprovar que TV3, és el canal que més temps dedica a la 

informació internacional amb corresponsalies i connexions en directe. Sens dubte n'és 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

 

46 

l'excepció, tenint en compte les altres televisions autonòmiques. Fins i tot, TV3 dedica 

més temps a la informació internacional que Televisió Española, un 30,81% i un 

29,02% respectivament. 

 

Temps destinat a notícies d'àmbit nacional i internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudios sobre los inforativos de televisión. 

Teleespectadors Associats de Catalunya (2010; 48).  

 

Dins de la secció nacional, les televisions autonòmiques dediquen més de la meitat de 

les notícies d'aquest àmbit a la seva Comunitat Autònoma, tret característic de les 

televisions estudiades. Cal destacar, però, que TV3 és de les 3 cadenes la que més 

equilibri presenta entre la informació dedicada a la Comunitat Autònoma i la dedicada a 

les notícies que afecten a la resta de l'Estat. Aquesta diferència entre TV3 i ETB/TVG es 

deu, segons José Soengas (1993), a l'objectiu de cada ens. TV3 ha estat concebuda com 

una televisió amb opció de confrontació amb televisions estatals. En canvi, ETB i TVG 

no funcionen com a alternativa a altres canals estatals ja que releguen a un segon pla la 

informació d'àmbit estatal i internacional. 
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 3  MARC EMPÍRIC 

 

 3.1  Metodologia i disseny de la investigació de camp 

 

 3.1.1  Delimitació dels objectius 

 

L'objectiu principal és veure i analitzar en profunditat el tractament que se li està donant 

al procés independentista català en les televisions autonòmiques pioneres de l'Estat 

espanyol amb la finalitat  de concloure si aquests mitjans públics contribueixen a 

l'enteniment, la integració i la cohesió social com a agents plurals i divulgadors de la 

informació que són. A més a més, la informació de caire polític difosa pels mitjans de 

comunicació és un factor que contribueix clarament al procés de formació de la opinió 

pública i de retruc a la cultura política del país. Per aquests motius es pretén investigar 

el tractament de la informació de caràcter polític en els mitjans a través del cas concret 

exposat anteriorment encara que el procés independentista no estigui tancat.  

 

Partint d'aquest macro-objectiu es detallaran uns altres objectius més específics, 

relacionats amb el principal, amb la finalitat de concretar les vies/línies de recerca que 

seguirà la investigació: 

 

 Veure si el tractament de la informació per part de les televisions autonòmiques 

ajuda a resoldre, entendre o aclarir el procés català en els territoris subjectes a 

anàlisi.  

 Analitzar la pluralitat de fonts, l'adequació de les imatges i continguts per tal de 

saber si els mitjans compleixen el seu paper de figura clau en el procés de 

formació de la opinió pública sense caure en els sensacionalismes ni en els 

interessos partidistes.  

 Analitzar si les televisions públiques autonòmiques tracten el procés 

independentista català de forma diligent i no tendenciosa tenint com a punt de 

referència les recomanacions dels llibres d'estil de les televisions, de les 
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associacions de periodistes i dels col·legis de periodistes. 

 Revisar si hi ha denúncies o querelles per algun tractament inadequat de la 

informació (sempre relacionada amb el procés) que hagi emès algun dels mitjans 

analitzats. En el cas que n'hi hagi, s'analitzarà què s'ha incomplert i com s'ha 

resolt el cas.  

 Analitzar el tractament de l'aparició de menors en les imatges que han emès els 

mitjans sobre el procés independentista en cas que aquestes apareguin.  

 

 3.1.2  Preguntes de partida de la investigació 

 

Per tal de complir els objectius esmentats es plantejaran un seguit de preguntes de les 

quals partirà la investigació:  

 

 Els mitjans de comunicació ajuden a entendre, aclarir i resoldre el procés català? 

 Els mitjans de comunicació són tendenciosos i partidistes amb la informació que 

donen sobre el procés? 

 Els manuals, llibres d'estil i recomanacions dels organismes i associacions 

recullen actuacions concretes sobre el tractament de conflictes polítics i d'alta 

sensibilitat? 

 Quins mitjans de comunicació dins dels analitzats han tingut denuncies, 

querelles o reclamacions per un tractament inadequat de la informació sobre el 

procés català? I com s'han resolt? 

 Si apareixen menors com a font d'informació és legal/legítim la seva emissió? Es 

vulneren els drets de l'infant? 

 

 3.1.3  Hipòtesis de partida de la investigació 

 

En relació a primer objectiu, la hipòtesi que es planteja és que el procés independentista 

català es tracta de manera diferent segons la Comunitat Autònoma i, que, per tant no 

totes les televisions autonòmiques ajuden a la cohesió i l'enteniment dins el marc de la 
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societat espanyola. Aquests tractaments diferenciadors entre territoris, sovint partidistes, 

ajuden a crear conflictes i estereotips i, per tant, vulneren el dret a la pluralitat 

informativa amb una manca constant de diversificació en les televisions autonòmiques. 

Per tant, la hipòtesi que es desprèn d'aquest supòsit és que les televisions autonòmiques 

no estan exercint el seu paper de dinamitzadores de les relacions interterritorials dins 

d'Espanya. Aquesta hipòtesi es basa en el fet que la opinió i posicions dels ciutadans 

respecte al cas català, a arreu de l'Estat, s'ha polaritzat i fragmentat.  

 

En relació als altres objectius específics, la hipòtesi que se'n extreu és que algunes  

televisions autonòmiques no respecten, en part, les recomanacions d'associacions i 

col·legis de periodistes i com a conseqüència d'això han rebut denuncies o querelles pel 

tractament de la imatge i la informació.  Per una altra banda, el no compliment de les 

recomanacions dels organismes condueix a l'elaboració d'una informació tendenciosa, 

manipulada i polititzada com han reflectit les queixes posteriors al tancament de Canal 

9 en la Comunitat Valenciana per part dels seus treballadors. Un altre cas semblant seria 

el denunciat pels seus propis treballadors a Telemadrid o TVE, on es queixen del 

nomenament a dit de càrrecs importants. En resum, es vol desgranar en aquesta 

investigació si les peces informatives emeses per TV3, ETB o TVG són o no diligents.  

 

 

 3.1.4  Definició de la investigació 

 

L’objecte d’estudi d’aquest treball és el tractament informatiu del procés 

independentista català en les televisions autonòmiques pioneres de l'Estat espanyol. Per 

delimitar les televisions subjectes a estudi es farà a partir de la classificació feta per 

Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río a Televisiones 

autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad. D'acord amb 

aquesta autors, en aquesta investigació s'analitzaran les televisions catalogades com a 
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pioneres històricament (primera fase)
31 : 

EiTB, TVC, TVG. 

 

Un cop definits quins mitjans seran objecte d'anàlisi d'aquesta investigació es procedirà 

a delimitar-ne les dates a partir de les quals es farà l'anàlisi. Per això es tindran en 

compte les fites més importants en els últims 4 anys sobre el procés català. 

 

 3.1.5  Disseny de la mostra 

 

Dins de tots els fets noticiosos destacats pels mitjans de comunicació respecte al procés 

català en els últims 5 anys, s'ha decidit agafar la mostra en funció de la rellevància 

mediàtica, política, cultural i social que envolta el tema. Tot seguit es definiran els 

programes a partir dels quals es farà l'anàlisi: 

 

 Euskal Telebista: es tindrà en compte l'informatiu Teleberri-Mediodía i el 

Teleberri-Noche del canal ETB2. 

 Televisió de Catalunya: es tindrà en compte l'informatiu Telenotícies Migdia i el 

Telenotícies Vespre del canal TV3. 

 Televisió de Galícia: es tindrà en compte l'informatiu Telexornal Mediodía i el 

Telexornal Serán del canal TVG.  

 

A continuació, es mostraran les dates concretes d’aquesta programes a partir de les quals 

es farà  l’anàlisi: 

 

 11/09/2012: primera Diada massiva de caire predominantment independentista. 

 11/09/2013: segona Diada massiva de reivindicació independentista, on la ANC i 

Òmnium Cultural van organitzar la cadena humana.  

 12/12/2013: Artur Mas anuncia el dia de la consulta (9N 2014) i la doble 

pregunta.  

 11/09/2014: tercera Diada massiva independentista a Barcelona. L'ANC i 

                                                 
31 Veure la classificació completa per períodes històrics a la pàgina x 
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Òmnium Cultural van organitzar la V.  

 09/11/2014: celebració de la “consulta” catalana 

 14/01/2015: Artur Mas anuncia l'avançament de les eleccions autonòmiques pel 

27 de setembre de 2015. 

 

L’anàlisi i el buidatge d’aquests informatius es farà en forma d’escaleta televisiva. 

Degut a l’extensió d’aquestes s’inclouran en els annexos d’aquest treball per tal que es 

puguin consultar en qualsevol moment. A més a més, a banda de l’anàlisi d’aquest 

material s’ha cregut convenient entrevistar als 2 caps de les seccions de política de TV3 

i ETB i al cap d’informatius de TVG. Aquestes entrevistes tenen la finalitat de 

complementar i ajudar a entendre els resultats que s’obtindran de l’anàlisi de dades.  

 

 3.2  Resultats de la investigació de camp 

 

Per tal de poder analitzar cadascun dels informatius definits en el disseny de la mostra 

s'ha optat per fer el buidatge d'aquests a través d'una escaleta
32

. D'aquesta manera es 

pretén veure la relació entre la part visual -imatges i plans utilitzats per cada cadena- i la 

informació narrada pels periodistes, que acompanyen les imatges. També s'han volgut 

tenir en compte els inserits en formes de declaracions directes de persones públiques -

polítics, membres d'associacions i organitzacions- i persones privades -ciutadans de 

carrer- que ajuden a completar les peces dels informatius i a donar veracitat als fets que 

explica cada canal autonòmic.  

 

Per tant, per un cantó es té en compte el que s'acaba d'esmentar: imatge, audio i 

declaracions, però per l'altre, també es creu rellevant tenir en compte el temps dedicat 

per cada canal a transmetre informació sobre el procés català, és a dir, quant de temps 

dels informatiu hi dediquen i de quina manera jerarquitzen la informació dins el timing, 

ja que, l'ordre de la informació és també una peça clau per entreveure a quins aspectes 

donen més importància els mitjans analitzats.  

                                                 
32 Per consultar les escaletes de cada mitjà veure annexos 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

 

52 

 

Un altre aspecte important, aquest de caire qualitatiu, és el format que decideix cada 

mitjà per informar als ciutadans, és a dir, quin tipus de peça utilitzen: BVU
33

, OFT
34

, 

connexions en directe
35

, falsos directes
36

, corresponsalies, enviats especials, entrevistes 

en directe, ús d'infografies i recopilació hemerogràfica d'antecedents. La varietat 

d'aquest tipus de peces periodístiques determinaran la qualitat de la informació i el seu 

grau d'elaboració.   

 

Tenint en compte tots aquests paràmetres es procedirà a la presentació dels principals 

resultats extrets. Es recorrerà als gràfics sempre que sigui possible i ajudi a entendre 

millor els resultats obtinguts. En el cas de resultats de caire qualitatiu, que no es podran 

quantificar i expressar en forma d'inforgrafia, es procedirà a una explicació més extensa 

d'aquests.  

En aquest apartat de la investigació (Resultats de la investigació de camp) només 

s'exposaran els resultats de la manera més exacta i fidel possible. Posteriorment en 

l'apartat Interpretació i discussió dels resultats es farà una anàlisi més en profunditat 

amb l'ajuda de les entrevistes fetes als caps d'informatius i de les seccions de polítiques  

d'EiTB, TV3 i TVG, per tal de desgranar, en el següent apartat, els resultats exposats a 

continuació:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 BVU: peça periodística que integra imatge i so. . Es tracta d'un muntatge més elaborat i que es llença 

en directe durant l'informatiu 

34 OFT: succió de plans sobre un mateix tema que es llencen en directe sense cap mena de locució, ja 

que la notícia a donarà el presentador.  

35 Per connexió directa s’entén qualsevol emissió en temps real amb un periodista que es troba en 

els llocs del fet  

36 Gravació d'un stand up al lloc dels fets i posterior muntatge abans d'emetre la peça en antena, per tan, 

no és una informació a temps real.  
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Temps dedicat al procés català 

Mitjançant aquests tres gràfics es pot 

observar el temps mitjà dedicat a 

informar sobre el procés català en 

cadascuna de les televisions 

autonòmiques respecte a la durada total 

dels espais informatius: teleberris, 

telenotícies i telexornales. Així doncs, la 

televisió que més temps ha dedicat a 

informar sobre el procés ha estat la 

televisió del mateix territori, TV3, on més 

del 65% del temps, dels informatius 

analitzats, ha estat dedicat a informar 

sobre el cas català.  

 

En aquest sentit, el canal català va seguit 

del basc. ETB2 ha dedicat, de mitjana, 

més d'un 20% del seu temps a informar 

sobre el procés català.  

 

De les tres televisions autonòmiques 

analitzades, TVG a Galícia és la que ha 

dedicat un percentatge més baix del seu 

temps ha informar sobre el que passava a  

Catalunya.  Vora el 7% del temps que 

havia invertit TVG en informatius estava 

dedicat al cas català.  

 

Total

Procés

Total

Procés

Total

Procés

Percentatge de temps dedicat a 

informar sobre el procés català 

respecte al total en cada mitjà 

autonòmic 

Font: elaboració pròpia 

22,62% 

77,38% 

33,96% 66,04% 

92,60% 

7,40% 
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Els percentatges que mostren aquests gràfics s'han elaborat a partir del temps habitual 

que els mitjans dediquen als informatius de migdia i vespre de cada canal autonòmic. 

Respecte al temps dedicat habitualment a aquests programes líders d'audiència s'han 

mesurat els temps parcials i totals en l'escaleta de les peces dedicades al procés català.  

No obstant això, TV3 va fer una excepció en el telenotícies migdia del 09/11/2014. 

Aquest dia el telenotícies migdia va durar 1 hora i 20 minuts, quan habitualment la 

durada és d'1 hora.  

 

A partir d'aquest gràfic es pot observar que de mitjana ETB2, TV3 i TVG van dedicar 

14, 35 i 5 minuts respectivament al llarg de tots aquest informatius analitzats. Tanmateix 

s'ha volgut destacar els dies en que més temps han dedicat al cas català i el dia que 

menys.  

 ETB2: la informació més reduïda va durar 2'16” i va ser en el Teleberri 2 del 

14/01/2015. El dia que més temps hi van dedicar va ser el 09/11/2014 en l'edició 

del Teleberri 1. 

 

Informació dedicada al procés català expressada en minuts tenint en compte 

el dia que es va fer una informació més reduïda, més àmplia i la mitjana de 

temps dedicat entre tots els informatius 

Font: elaboració pròpia 
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 TVG: la informació més reduït es va donar en el Telexornal mediodía de 

l'11/09/2012 i va tenir una durada d'1'13”. En canvi la més extensa, igual que en 

la televisió basca, va ser el dia 09/11/2014 en l'edició del migdia, amb 11'34”. 

 

 TV3: en el canal català el dia que menys temps van dedicar a donar informació 

sobre el procés va ser el 12/12/2013 en l'edició de migdia amb una dedicació de 

12'53”. Tanmateix aquesta xifra ja supera el dia de cobertura màxima a TVG. El 

dia que més temps es va dedicar va ser el 09/11/2014 en el telenotícies migdia 

amb 48'31”.  

 

Es pot observar que tots tres canals van fer la cobertura més amplia el mateix dia i en la 

mateixa edició dels seus informatius.   

 

Donar veu 

 

Donar veu a la ciutadania i a les institucions és un dels pilars fonamentals que 

justifiquen l'existència dels mitjans públics. Per aquesta raó s'ha cregut convenient 

analitzar les declaracions de tota mena que els mitjans han inclòs per informar sobre el 

procés.  

 

Per tal de facilitar l'exposició de les dades obtingudes s'ha optat per elaborar dos tipus 

d'informacions mitjançant gràfics: en el primer gràfic només s'han tingut en comptes les 

declaracions de persones públiques -representants polítics, d'associacions i 

organitzacions- i, en el segon gràfic d'aquest apartat, les de les persones anònimes -

ciutadans-. 

 

A continuació es presenten 4 gràfics. Els dos de la columna de l'esquerra expressen: 

 El número d'inserits expressats en percentatges segons el seu posicionament 

polític, respecte el total (100%) d'inserits emesos. 

 El número d'inserits expressats en unitats segons el seu posicionament polític. 
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Les dades són les mateixes però expressades de diferent manera ja que aporten 

informacions diferents.  

 

A l'hora de presentar aquests gràfics s'ha optat per dividir els tipus d'inserits en 3: 

SíSí: estan a favor de la independència 

SíNo: estan a favor d'un canvi entre la relació Catalunya-Espanya, però no volen 

la independència 

NoNo: no volen cap tipus de canvi. Volen que tot continuï igual.  

 

S'ha optat per expressar aquest tres posicionaments d'aquesta manera fent referència a 

les opcions que es podien votar en el procés participatiu celebrat el 9N perquè es creu 

que serà més fàcil d'entendre ja que els lectors estan familiaritzats amb aquests 

conceptes. Per que fa als dos gràfics de la columna de la dreta, aquests expressen la 

durada dels inserits, que s'han s'acaben de veure en la columna de l’esquerra. S'han 

volgut expressar els inserits en dues variables -nombre i durada- ja que aporten 

informacions distintes com es veurà en el següent anàlisi.  
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S’observa que del tant per cent total, TV3 i ETB2 van emetre més del 50% dels inserts 

de persones públiques a favor de la independència de Catalunya, mentre que en el cas de 

la televisió gallega el nombre d'inserts a favor de la independència no supera la meitat 

del total de declaracions emeses.  

 

Entre els casos basc i català la principal diferència està en el nombre d'inserts que 

dediquen a aquells que estan a favor de fer algun canvi, però que en cap cas volen la 

independència (SíNo), i aquells que no volen cap tipus de canvi (NoNo). En aquest 

sentit TV3 ha donat prioritat als del SíNo enfront dels del NoNo, en canvi ETB2 i TVG 

són els que menys veu donen a aquells que opten pel SíNo i emeten posicions més 

extremistes.  

 

TVG en qualsevol cas és la televisió que més equilibri presenta en el nombre d'inserts i 

a l'hora de donar temps en antena a cada posició. Tanmateix TV3 és la televisió que més 

inserts ha utilitzat, seguida de ETB2 i de TVG. La utilització de més o menys inserts 

respon al temps que han dedicat els mitjans a la cobertura de les noticies relatives al 

procés català, com s'ha vist en els gràfics anterior. Per tant, el nombre d'inserts és 

proporcional també als minuts dedicats a informar. Per aquest motiu, a banda, 

d'il·lustrar el nombre d'inserits mitjançant el gràfic per unitats, s'ha cregut convenient 

expressar les dades en percentatges per veure més clarament quina proporció és dedica a 

cada posicionament polític.  

 

Pel que fa als dos gràfics de la columna de la dreta, com s'ha dit, aquests posen èmfasi 

en la durada d'aquests inserts -que no és el mateix que el nombre-. Amb aquests gràfics 

es pot observar el temps dedicat a donar veu a cada posicionament polític. Respecte als 

gràfics que feien referència al nombre d'insert, la principal diferència que s'observa amb 

aquesta altre variable és en els casos de TV3 i TVG. En tots dos canals, els percentatges 

de minuts dedicats a donar veus als NoNo s'incrementa fins al punt que en el cas de la 

televisió catalana els NoNo gaudeixen de més temps en antena que els SíNo, malgrat 

Font: elaboració pròpia 

Font: elaboració pròpia 
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que els primers disposen d'un número inferior d'inserts. I en el cas de TVG s'observa 

que els SíSí disposen d'un major nombre en unitats d'inserits però en canvi no de temps 

en atena, ja que en tenen més els NoNo malgrat tenir menys nombre d'inserts.  

 

Contraposant aquestes dues variables, s'observa que el nombre d'inserts no sempre 

correspon amb els minuts en pantalla dels quals disposa cada posicionament. Els inserts 

dels NoNo són més llargs, en quant a minuts, en els casos català i gallec, mentre que 

disposen d'un menor nombre d'inserts respecte a d'altres posicionaments.   

 

 

Pel que fa als inserts de ciutadans anònims cal tenir en compte tres variables: 

primerament els que apareixen donant suport al canvi polític a Catalunya – a favor- i els 

que no -en contra-. També s'ha afegit la variable “altres” per incloure tots aquells talls 

de veu que no tenen a veure amb el procés però que formen part de la notícia. Un 

exemple d'aquest tercer tipus serien els inserts de camioners que s'han trobat les 

carreteres tallades per la celebració de la Diada. 

 

ETB2

TV3

TVG

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altres

En contra

A favor

Nombre d'inserts de ciutadans anònims expressats en percentatge 

segons el seu posicionament polític 

Font: elaboració pròpia 
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TVG, és la televisió que menys inserts ha fet servir, 11 inserts en tots els informatius 

analitzats, dels quals, més del 60% estan en contra del procés català. Pel que fa a ETB2 

s'han emès 103 inserts, dels quals només 3 estaven en contra del canvi polític a 

Catalunya. Per últim la televisió del territori català, n'ha emès 200, on gairebé el 80% 

estaven a favor del procés.   

 

Desplaçament al lloc dels fets i cobertura 

 

Un altre aspecte essencial a l'hora de cobrir un fet, és trobar-se en el terreny mentre 

aquests es produeixen, per això també s'ha volgut tenir en compte els desplaçaments de 

cada mitjà en tots els informatius. Per tal de fer un anàlisi més precís s'ha optat per 

separar les dades en dues variables: falsos directes i connexions en directe. El primer 

cas avarca tots aquells corresponsals i enviats especials als llocs dels fets que graben, 

munten i emeten una peça, però, que aquestes, s'emeten en diferit, és a dir, es graben, 

s'editen i posteriorment s’emeten en l'informatiu. En canvi, les connexions en directe 

són aquelles en que el presentador connecta en temps real amb el corresponsal o enviat 

especial per a que expliqui l'última hora sobre el fet.  

 

No obstant això, cal esmentar que TV3, té molts més recursos materials i personals que 

qualsevol de les altres dues televisions, per la qual cosa pot oferir una cobertura més 

àmplia. A més a més, si a aquest fet li afegim que TV3 ja està situada a prop de lloc dels 

fets encara ens trobem amb una cobertura molt més àmplia. Com a tercer element per 

justificar el nivell de cobertura de cada mitjà cal esmentar la importància de les notícies 

de proximitat. Per TVG i ETB el procés català no suposa una prioritat màxima pels 

ciutadans pels quals treballen, en canvi la televisió catalana n’ha de fer una cobertura 

més en profunditat perquè la seva ciutadania ho demana.  
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En totes les televisions predomina la connexió en directe per sobre del fals directe. En el 

cas de ETB2 i TV3 en més del 65% dels casos s'ha connectat en directe amb els llocs 

dels fets. Els falsos directes s'han utilitzat per notícies que ja havien transcorregut hores 

abans de l'emissió de l'informatiu i que per tant el fet noticiós ja hauria passat i no 

tindria cap sentit fer una connexió en directe. Per últim, la televisió gallega, només ha 

fet 2 connexions en directe i cap fals directe. Les dues connexions que van fer van ser 

pels informatius de migdia i vespres del dia 09/11/2014.  

 

La construcció dels discurs periodístic 

 

Els periodistes tenen en les seves mans la decisió de què, com, quan i on explicar un fet. 

Tenen la capacitat d'ordenar i sintetitzar allò que consideren més important pels 

ciutadans als quals es dirigeixen. En aquest sentit és important l'elaboració del discurs 

periodístic a través del qual s'informarà a la societat. En el marc d'aquesta investigació,  

es creu necessari fer un breu anàlisi de l'ús del llenguatge en els mitjans analitzats. En 

aquest sentit val a dir que s’han detectat pocs adjectius gratuïts i valoracions personals 
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pel que fa al llenguatge emprat pels periodistes, per tant, ens trobem davant d’un ús 

correcte del llenguatge i del tractament de tots els posicionaments polítics malgrat que 

en alguns casos l’equilibri entre pensaments contraris no sigui equilibrat.  

 

En un mitjà audiovisual, les imatges juguen un paper molt important i per això en 

aquesta investigació s’ha volgut veure la concordança entre les imatges i el so. En 

aquest cas, al tractar-se d’un fet noticiós d’actualitat els mitjans han emès imatges del 

dia i només s’han utilitzat imatges d’arxiu en aquells casos en que es feien referència a 

antecedents per contextualitzar la noticia. En el cas particular de TVG no s’ha fet 

especial èmfasi en els antecedents d’una forma elaborada, és a dir, s’ha tingut en compte 

el recorregut que ha anat seguint el procés català però en cap cas se li ha dedicat un 

espai especial. En canvi, ETB, en aquesta línia, sí que va fer un muntatge de vídeo que 

va emetre en les dues edicions del seu informatiu del dia 09/11/2014. En aquesta peça es 

feia un paral·lelisme entre els entrebancs que va patir la consulta catalana per part del 

Tribunal Constitucional durant els mesos previs al 9N i, els mateixos entrebancs que va 

patir el govern del Lehendakari Ibarretxe quan, el 2006, van intentar realitzar una 

consulta similar a la catalana actual. Pel que fa a TV3 també dedica espais especials a 

antecedents. Un exemple seria un recull de les diverses manifestacions multitudinàries 

que precedeixen a aquestes tres més recents (2012, 2013 i 2014) com van ser la 

manifestació per l’Estatut l’any 1977 i l’altra gran manifestació a Barcelona en protesta 

de la retallada de l’Estatut –aprovat pel Parlament de Catalunya al 2006-  l’any 2010
37

. 

 

Pel que fa a la contextualització dels fets, TV3 recorre a experts en aquelles ocasions en 

que no té suficient informació. Per exemple, en el cas de l’últim informatiu analitzat 

aquí, el del 14/01/2015, el president Artur Mas va fer la compareixença per anunciar les 

eleccions anticipades pocs minuts abans de l’emissió del telenotícies vespre, així que 

des de la direcció del programa es va decidir que el cap de la secció de polítiques o 

algun periodista expert de la redacció intervingués en el telenotícies juntament amb el 

presentador a mode d’entrevista: el presentador introdueix la notícia i, a través de 

                                                 
37 Tots els exemples es poden veure íntegrament en les escaletes.   
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preguntes que se li van fent a l’expert, es va completant la informació necessària per 

comprendre els fets.    

 

 3.3  Interpretacions dels mitjans 

 

Després de l’anàlisi i la presentació dels resultats, els caps de polítiques de ETB, 

Carmen Baroja, i de TV3, Montserrat Tió, juntament amb el cap d’informatius de TVG, 

Xosé Manuel Díaz comenten, des del seu parer, la cobertura que es fa des dels seus 

territoris i responen a alguns dels resultats: 

 

 

Xosé Manuel Díaz Maseda, cap informatius TVG 

“El proceso catalán no es una de las mayores preocupaciones 

de nuestros ciudadanos” 

 

TVG, només es va desplaçar als llocs dels fets per informar sobre el procés participatiu 

del 9N. Per aquest motiu la informació que ofereixen es la més escèptica de totes, ja que 

extreuen la informació del material que els proporciona la FORTA. “Cada día nos 

intercambiamos los temas más importantes que suceden en nuestros respectivos 

territorios” afirma Xosé Manuel Díaz Maseda, cap d'informatius de TVG. Ell mateix 

creu que no s'han de desplaçar als llocs dels fets perquè el procés català con està entre 

les prioritats informatives dels seus ciutadans. “Nuestros informativos pretenden hacer 

hincapié el las noticias que suceden en Galicia y que más les importan a nuestros 

ciudadanos. El llamado “proceso” catalán no es una de las mayores preocupaciones de 

nuestros ciudadanos, por lo que en nuestros informativos se le dedica el mismo tiempo 

que a cualquier otro evento de carácter nacional”, conclou Xosé Mauel Díaz. La 

televisió gallega ha deixat clar que inverteixen la major part del seu temps en les 

noticies de proximitat i aquest fet també queda reflectit en les noticies d'altres parts del 

territori. Malgrat que el procés català no quedi gaire a prop de Galicia, com diu el seu 
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director d'informatius, sí que intenten donar-li el toc de proximitat per fer la noticia més 

propera a la societat gallega incloent els punts de vista de polítics gallega com: 

Guillerme Vázquez, Javier Vence,  Alberto Nuñez Feijóo i Francisco Jorquera. 

 

No obstant això, una altre factor que justificaria el no desplaçament d'un equip de TVG 

a Catalunya seria  l'estructura de treball que hi ha en aquest mitjà. Segons Díaz Maseda, 

en els informatius  hi treballen 30 periodistes comptant els que estan en la redacció 

central i les delegacions. “Nuestra redacción no está estructurada en secciones, por lo 

que ningún periodista se dedica exclusivamente a política. Todos hacemos un poco de 

todo! Sé que no es la situación ideal, pero no nos queda más remedio que trabajar así”, 

es lamenta Xosé Manuel Díaz.  

 

La distància entre els periodistes i el lloc dels fets fa que la informació sigui més 

superficial ja que depenen de les imatges i la informació que reben d'agències. Aquest 

fet porta a TVG a utilitzar pocs adjectius i adverbis, per la qual cosa, aquells que 

utilitzen solen atribuir-se a alguna font institucional per fonamentar el seu discurs. 

Puntualment utilitzen algunes metàfores com “discursos pel dret a decidir van inundar 

Barcelona
38

” o utilitza figures retòriques com “Barcelona està col·lapsada
39

”.  

 

Com s'acaba d'esmentar, TVG, atribueix les seves paraules a les declaracions dels 

representants polítics i d'associacions, però en canvi dona poca veu als ciutadans. El seu 

director d'informatius ho atribueix a la falta d'interès periodístic: “los ciudadanos han de 

tener espacios para ser escuchados, sin ninguna duda. Pero una opinión anónima no 

aporta nada sustancial a una noticia. Creemos que las opiniones de los expertos pueden 

ser más relevantes”.  

 

Malgrat aquestes carències, el director dels informatius de TVG, creu que estan fent una 

bona feina i que això es reflecteix en les dades d'audiència dels seus espais informatius: 

                                                 
38 Annexos: escaleta TVG 

39 Annexos: escaleta TVG 
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El hecho de que intentamos cumplir, dentro de nuestras posibilidades profesionales, con 

la pluralidad informativa, se refleja en la mayoritaria aceptación que tienen nuestros 

informativos, líderes de audiencia en toda Galicia.” 

 

 

Carmen Baroja, cap secció política ETB 

“Las movilizaciones de la diada o 9N van más allá de la 

política, son un fenómeno social” 

La televisió basca, malgrat que els fets no transcorren en la seva Comunitat Autònoma 

sí que han ofert una cobertura bastant més amplia que TVG. Això, segons Carmen 

Baroja, cap de la secció de política de ETB, es deu a que Catalunya i Eusakdi tenen més 

semblances ideològiques que qualsevol altre territori de l’Estat espanyol. “Supongo que 

el grado de cobertura responde a la realidad social de cada comunidad. Cataluña y 

Euskadi presentan una realidad política diferente a Galicia, con una amplia parte de la 

sociedad que vota a opciones nacionalistas o soberanistas”.  Degut a aquest plus 

d’importància per la societat vasca, des de la redacció de ETB els dies especials com les 

Diades nacionals de Catalunya o el 9N es va ampliar la plantilla. Normalment, per la 

secció de política, treballen 5 periodistes a la regió d’Euskadi, 1 a Navarra, 2 a Madrid i 

2 a Barcelona, un per torn. “En las Diades i el 9N ampliamos bastante la cifra: ambos 

días enviamos 1 persona extra a Barcelona que se sumó a las 2 corresponsales que 

trabajaron en doble turno” apunta Carmen Baroja. Malgrat les retallades que segons ells 

pateixen creuen que han fet una bona cobertura de tot el procés català. “Desde la 

austeridad de medios con que contamos en ETB hemos intentado ofrecer un reflejo de la 

pluralidad de opiniones y la intensidad de este proceso en Cataluña”, conclou la cap se 

política de ETB.  

 

El fet de comptar amb periodistes desplaçats als focus d’atenció permet poder fer una 

informació pròpia d’autor i, no dependre del punt de vista de tercers. En aquest sentit 

ETB, ha fet la cobertura des de Barcelona, amb 3 corresponsals, des de Madrid, amb un 
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corresponsal i li ha donat també el toc de proximitat, com va fet la televisió gallega. En 

aquets sentit, ETB ha incorporat també les opinions del poble basc i dels seus dirigents, 

tan els que es van desplaçar a Catalunya –com Pernando Barrena, portaveu de Sortu- 

per donar suport a les Diades com els que es van quedar a Eusakdi –per exemple Idoia 

Mendia, secretaria general del PSE-EE- perquè no estan a favor del dret a 

l’autodeterminació. Pel que fa a les imatges que a pres directament ETB cal destacar 

que, segons Carmen Baroja, sempre demanen permís als ciutadans si han de fer plans 

curts i aquesta es una de les raons per les quals no han tingut cap sanció. De fet, no han 

tingut cap sanció perquè no existeix cap organisme homologable al CAC (Consell 

Audiovisual de Catalunya) en el País Basc. Tanmateix, des de ETB creuen que hauria 

d’existir. “Creo que debería existir porque es necesario garantizar tanto el derecho a la 

información como el cumplimiento de las normas éticas y jurídicas”, apunta Baroja. En 

aquesta línea, el cap d’informatius de TVG, Xosé Manuel Díaz, creu que no: “creo que 

no porque la objetividad absoluta no existe, y cualquier órgano que pretenda controlar 

“la libertad y el cumplimiento de las normas” sería subjetivo. La ley y los tribunales 

realizan esa labor a la perfección. 

 

No obstant això, ETB presenta el major desequilibri en els inserits de ciutadans 

anònims. En aquest cas ho justifiquen pel fet que, les opinions contràries a la consulta o 

a la independencia, tenen més presencia els dies de la Diada o el 9N. “ El NoNo o el 

SíNo son opciones igual de legítmas y se ha informado sobre ellas en la medida en que 

se han expresado , el problema a la hora de la cantidad de información que se ha emitido 

lo veo más en el hecho que han tenido menor presencia en la calle y en convocatorias”, 

explica Baroja. A més a més, ells afegeix que el focus de la noticia està en les 

mobilitzacions de centenars de milers de persones per expressar una reclamació.   

 

Tenint en compte tot això, Carmen Baroja creu que actuen correctament i més que una 

notícia purament política, aquest és un fenomen social que aglutina molta gent a 

Catalunya per demanar un canvi. “Las movilizaciones de la diada o 9N van más allá de 
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la política, son un fenómeno social” 

 

 

Montserrat Tió Cirera, cap secció política TV3 

“Equilibri? No seria el reflex de la realitat que un mitjà públic 

ha de donar” 

 

La secció de política de TV3 compta amb 4 o 5 redactors per cada edició del 

telenotícies, però els dies que hi ha un auge de successos noticiosos amplien la seva 

plantilla considerablement per fer connexions des de diversos punts de Catalunya i 

Espanya i, també, amb connexions als corresponsals habituals que TV3 té a altres països 

d’Europa i Estats Units. “No et puc comptabilitzar quanta gent hi destinem, però la 

flexibilitat que té la redacció, els serveis tècnics i els programes que pengen 

d'informatius a TV3 permet mobilitzar tot el personal disponible”, comenta Montserrat 

Tió. A més a més intenten complementar tota la informació que reben a la redacció i que 

els diferents enviats especials recullen amb consultes a experts i entrevistes a 

representants polítics o a persones rellevants per la seva trajectòria professional. Per 

exemple, TV3 va fer entrevistes amb Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de 

Catalunya, dins l’espai del telenotícies vespre de l’11/09/2013, i a Francesc Homs, 

conseller de la Presidència, en el telenotícies vespre de l’11/09/2014. “Únicament es 

decideix fer entrevistes quan es considera que aquell és un dels temes del dia”, apunta 

Tió remarcant la importància informativa a l’hora d’escollir l’entrevistat.  

 

Respecte a la importància de donar veu a la ciutadania, des de TV3 consideren que els 

inserits en formes de declaracions de persones públiques han de ser equilibrats segons el 

que es palpa al carrer. Això vol dir, que no es pot esperar que hi hagi el mateix temps 

dedicat pels SíSí, pels SíNo i pels NoNo perquè no seria representatiu del que expressa i 

pensa la societat. “Equilibri? Un 33,3333% de representativitat de cada una de les 3 

opcions? No seria el reflex de la realitat que un mitjà públic ha de donar” remarca la cap 
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de política de TV3. En aquesta línia, Montserrat Tió ha volgut demostrar amb dades 

empíriques que la proporció de temps dedicat a uns pensament i altres és correcta. “La 

opció del SíSí ha aconseguit una mica més del 45% dels vots, el SíNo un 28% i el 

NoNo un 15%”, comenta fent referència als resultats de les eleccions municipals 

celebrades el 24 de maig de 2015. “Abans del 9N les opcions pel dret a decidir eren: sí o 

no. En aquest cas la diferència s'accentuava gairebé del 75% versus 25% 

respectivament”, conclou Tió.  

 

En general, des de TV3 creuen que estan fent una bona cobertura dels fets d’acord amb 

la pluralitat d’expressions que hi ha al carrer. Entre altres ho justifiquen el fet que la 

televisió catalana és líder d’audiència a Catalunya i perquè els periodistes que hi 

treballen fa anys que ho fan amb independència del Govern que hi hagi i de qui estigui 

en la direcció de la corporació. “Els treballadors més joves fa, mínim, 10 anys que hi 

són. Entre la resta hi ha persones que són a TV3 des de fa 30 anys, que han vist diverses 

direccions i han seguit treballant de la mateixa manera”, conclou Montserrat Tió. 

 

 

 

 4  CONCLUSIONS 

 

 

La hipòtesi inicial que es plantejava abans de l’anàlisi dels informatius no ha estat 

corroborada. Es plantejava que les televisions no sempre ajuden a entendre i clarificar el 

procés i tendeixen a mostrar més una de les dues cares del procés per interessos. No 

obstant això, malgrat que hi ha desequilibris en aquest sentit, aquests estan justificats 

com s’explicarà en aquestes conclusions redactades en format d’article interpretatiu 

periodístic: 
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Tenim un mirall net però petit 

Cada televisió autonòmica treballa per una microaudiència dins de la diversitat que 

presenta la població de l’Estat espanyol, però, tot i així, ETB, TV3 i TVG estan en 

contacte a través de la FORTA
40

, on mantenen reunions regulars. No obstant això, sap 

el que fan les altres. Aquesta federació, doncs, és una mera plataforma d'intercanvi 

d'informació. Un agent més, dins el mercat televisiu que facilita l'obtenció de material. 

Davant aquesta comoditat, els periodistes es refien de les imatges i del text descriptiu 

que les acompanya per incloure la notícia en els seus informatius. El mateix passa en 

altres àmbits del periodisme quan es tira de notes de premsa per falta de temps, de 

personal o del que sigui. Penso que hi hauria d'haver més contacte entre les televisions 

més enllà de reunions que es centren en l'intercanvi de noticies com si fossin una 

mercaderia. Precisament la informació no ho és perquè es tracta d'un servei públic 

accessible per tothom i gratuït. A més a més, anar més enllà i dedicar temps a veure i a 

interessar-se per com fan els seguiments d'esdeveniments importants en altres mitjans 

d'igual cobertura i estatus, pot ser beneficiós per empapar-se d'idees i agafar-ne aquelles 

millors de cada lloc per implementar-les en el mitjà en el qual treballem.  

 

Per dur a terme la idea anterior es necessita independència professional i, si alguna cosa 

ens han deixat clara dels mitjans aquí analitzats és precisament això. Els periodistes 

d'aquests canals treballen lliurement i confessen no estar sotmesos a cap mena de 

pressió governamental. Com diu, Xosé Manuel Díaz, cap d'informatius de TVG, els 

mitjans públics no han de tenir posicionaments polítics i, aquest factor ha estat premiat 

per la societat. Des del meu punt de vista, un mitjà lliure és un mitjà sa. Tot allò que 

gaudeix de salut i vitalitat té llarga vida i valor. Aquestes televisions han sabut fer-se un 

lloc en el mercat entre les televisions estatals i privades. Un espai el qual aposta per la 

proximitat informativa i, ja se sap, que allò que de més a prop ens toca, desperta major 

interès entre els telespectadors. Per aquest motiu, hi ha televisions que dediquen més 

                                                 
40 Veure pàgines 18 i 19 del Marc Teòric 
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esforços que d'altres en donar cobertura al procés català, és a dir, TVG hi dedica menys 

temps perquè l'interès dels seus ciutadans pel procés català també és menor. 

Històricament, aquests, són mitjans que en un principi apostaven per fer de plataforma 

impulsora de la seva llengua, cultura i tradicions i que avui en dia són un referent en els 

seus respectius territoris, per la proximitat informativa i així ho demostren les dades de 

Kantar Media
41

.   

 

Malgrat els desequilibris que s'han vist a l'hora de la cobertura del procés 

independentista català en quant a dedicació de temps a parlar d'actes o accions a favor o 

en contra de les Diades reivindicatives o del 9N, aquests són el reflex de la societat. Per 

exemple, en les recents eleccions municipals de 2015 s'ha vist que les opcions més 

votades han estat aquelles a favor del dret a decidir i així es justifica la proporció d'espai 

dedicada a cada sector en els informatius. A partir d'aquí, crec que, les televisions han 

de donar veu segons la representativitat que aquestes opcions polítiques i ideològiques 

tenen en la societat. És a dir, els mitjans han de ser el mirall del que passa al carrer. En 

aquest sentit, metafòricament parlant, les televisions autonòmiques tenen els miralls 

nets, però potser els periodistes s'hi miren de massa petit o massa a prop i només s'hi 

veuen a ells. Cal allunyar-lo. Guanyar perspectiva, com quan poses un retrovisor 

addicional al cotxe per veure el remolc que et permet fer un cop d'ull als altres mitjans 

que circulen per la via. I, de tant en tant, també aniria bé abaixar la finestreta al semàfor 

i parlar amb el del costat. No pot ser que no sapiguem que fan els nostres veïns.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Dades de Gener a Abril de 2015. Els informatius són sempre un dels 5 programes més vistos.  
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ESCALETES 
 

 

A continuació es presenta el buidatge de dades de tots els informatius ordenats per edicions, dates i mitjans 

en forma d’escaleta.  

 

Llegenda 

BVU Vídeo (muntatge d'imatge i so/veu. Requereix més elaboració). 

C.DIR Connexió en directe amb un corresponsal 

ENT Entrevista 

F.DIR Fals directe (gravació d'un stand up) 

GPG Gran pla general 

INF Infografia (representació de dades o fets mitjançant gràfics, taules, estadístiques, mapes, etc). 

INS Inserits (talls de veu/declaracions). 

OFT Imatges (sense veu, ja que la hi posa el presentador per sobre). 

P (temps) Parcial  

PA Pla americà 

PD Pla detall 

PG Pla general 

PM Pla mig 

PP Primer pla 

PS Pla sencer 

T (temps) Total 

 

 

Peces dels informatius de ETB2 

 

ETB2 

 

Data i edició 

 

Peça 

 

Locució 

 

Imatges 

Durada 

P T 

 

 

11/09/2012 

 

Teleberri 1 

Sumari OFT Catalunya viu la seva Diada més independentista. 

Durant el matí ja s'ha celebrat diversos actes però el 

principal serà aquesta tarda amb una manifestació 

que es preveu històrica. Per primer cop la marxa està 

recolzada per tots els sector sobiranistes  

PG i PM d'altres Diades 17” 17” 

Plató Que tal molt bona tarda. Artur Mas no hi assistirà 

però ha recalcat que Catalunya mai ha estat tan a 

prop de la seva plenitud nacional  

Presentadora-plató  8” 25” 

INS És molt important que tots treballem per millorar els 

drets i les llibertats de Catalunya  

PP Núria de Gispert 7” 32” 

Notícia Plató “Catalunya el nou Estat d’Europa”, el lema és clar. 

La Diada d’aquest any és més que mai una crida a la 

independència. Eli, els actes han començat a primera 

Presentadora-plató  

Partició de pantalla quan 

introdueix a la 

12” 44” 
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hora del matí  corresponsal  

C.DIR Hola, bona tarda. Doncs sí, com és tradicional amb 

l’ofrena floral han començat d'hora al matí. La 

Diada d'aquest any és realment especial. En tots els 

anys que anem cobrint la Diada mai havíem vist 

tanta gent, tan d'hora amb senyeres i sobretot amb 

l'estelada, la bandera independentista de Catalunya. 

Els debats sobre la independència, a més a més, són 

bastant habituals des de fa setmanes en mitjans de 

comunicació, però també en mercats, al carrer en 

definitiva. Hem de recordar que la difícil situació 

econòmica que travessa Catalunya ha acostat a molts 

catalans a opcions independentistes, i això avui es 

veu al carrer. Aquí al parc de la Ciutadella fa poc 

d'una hora ha acabat l'acte oficial que convoquen 

cada any la Generalitat i l'ajuntament i en el que 

aquest any han participat unes 10.000 persones, però 

com dèiem els actes han començat molt d'hora al 

matí.  

PM de la corresponsal  57” 1:41” 

BVU Com es tradicional el Govern català ha sigut la 

primera institució en realitzar l'ofrena floral davant 

del monument de Rafel Casanova. Artur Mas 

acompanyat de tot el seu gabinet ha cantat els 

Segadors davant el monument . Després han desfilat 

institucions i parits politics , excepte el PP que 

aquest any tampoc han realitzat l’ofrena floral a 

Casanova . 

Les declaracions de la presidenta del Parlament, 

Núria de Gispert afirmant que és un dia de 

reafirmació nacional posa de manifest que la d'avui 

no és una Diada més  

PG de Ma fent l'ofrena 

floral 

PM dels dirigents 

escoltant els Segadors  

PG de l'acte amb tothom 

 

PS del grup de CiU fent 

l'ofrena  

PG dels dirigents cantant 

els Segadors 

PS dels dirigents del PSC 

fent l'ofrena 

30” 2:11” 

INS És molt important que el país vagi unit i és molt 

important que fem pinya i és molt importat que tots 

treballem per millorar els drets i les llibertats de 

Catalunya. 

PP de Núria de Gispert 11” 2:22” 

BVU Centenars d’organitzacions i associacions i entitats 

han participat en l’ofrena a Rafael Casanova. El 

Futbol Club Barcelona, l'Espanyol o el Joventut de 

Badalona no han faltat a la cita . 

L'acte central del matí ha tingut lloc al parc de la 

Ciutadella on milers de persones han rendit 

homenatge a la llengua catalana i als escriptors que 

han utilitzat aquesta llengua. 

El municipi ha triat aquest any per hissar la bandera 

que s'ha fet en l'acte, ha sigut l'alcalde de Capmany, 

en record als incendis forestals de l'Alt Empordà  

PP de l’anxaneta d'un 

casteller 

PG d'un casteller  

PS de Sandro Rosell i 

altre membres del club 

PG de l'acte a la 

Ciutadella 

PD d'una senyera  

PM de Mas i Gispert 

durant l'acte 

PG de l'acte altre cop 

PG de ciutadans anònims 

en l'acte 

32” 2:54” 

Plató I la manifestació, Eli, comença a les 6 de la tarda i 

s'espera que sigui molt multitudinària. És nota ja en 

els carrers de Barcelona 

Partició pantalla: PM 

presentadora i PM 

corresponsal.  

8” 3:02” 
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C.DIR Si, a mesura que s'acosta aquesta hora, les 6 de la 

tarda, hi ha més gent i a més a més fa poc han 

començat a arribar alguns dels 1100 autobusos que 

està previst que arribin avui a Barcelona. Com 

podeu imaginar la guàrdia urbana ha posat un 

dispositiu especial perquè no es gens fàcil aparcar i 

organitzar 1100 autobusos en el centre de la ciutat. 

Com dèiem la manifestació sortirà a les 6 de la tarda 

de la confluència dels carrers Passeig de Gràcia amb 

Gran Via i després de fer un recorregut bastant llarg 

per la ciutat acabarà a les portes del Parlament de 

Catalunya, i és que allà la presidenta Núria de 

Gispert rebrà una delegació de  l’Assemblea 

Nacional Catalana, la organitzadora d'aquesta 

manifestació. Nosaltres aquest matí hem estat amb 

algunes de les persones que participaran en la 

manifestació  

PM corresponsal.  47” 3:49” 

BVU El centre de Barcelona aquest migdia. No és un dia 

qualsevol i això es nota i molt en la ciutat condal. 

Alguns dels que participaran en la manifestació 

d'aquesta tarda estan en la capital des de primera 

hora del matí com aquesta família de la comarca de 

la Garrotxa 

PM de gent vestida amb 

senyeres i estelades 

passejant per la rambla 

PD d'unes Bamcats 

PM de gent vestida amb 

senyeres i estelades 

passejant  

PS de la família de la 

garrotxa 

17” 4:06” 

INS Sentim que és el moment de reivindicar la nostra 

independència i posarem el nostre granet de sorra. 

PM senyora 50 anys  7” 4:13” 

BVU Tots tenen clar per què volen acudir a la marxa PG de la rambla 3” 4:16” 

INS Creiem que som un poble som una Nació i per 

reivindicar els nostres ideals  

PM noi jove 6” 4:21” 

INS Perquè vull que tothom sigui lliure PM nen d'uns 9 anys 2” 4:23” 

INS El que hi ha és moltíssima il·lusió. Per primer cop el 

poble de Catalunya no actua a reacció del que passa 

a Madrid sinó que actua per iniciativa pròpia i vol 

prendre les regnes del seu destí  

PM home 40 anys  9” 4:32” 

BVU Alguns entenen l’absència del president Artur Mas 

uns altres no 

PD d'objectes 

independentistes que 

venen en una paredeta 

PM d'una parella 

passejant per la rambla 

amb una estelada 

5” 4:37” 

INS No, no ho entenc perquè és el que ens representa a 

tots i es el que hauríem de buscar ara, que el 

president ens acompanyés 

PM d'un jove 20 anys 7” 4:44” 

BVU La Diada copsa avui totes les portades i hi ha qui ha 

aprofitat el dia per publicar una enquesta sobre la 

independència de Catalunya. 

Les possibilitats d'una participació massiva estan 

portant a les administracions públiques a adoptar 

mesures extraordinàries. 

Els talls de transit afectaran a unes 40 línies 

d’autobús que travessen el centre de Barcelona, el 

metro, el tramvia i els trens de rodalies reforçaran 

Tràveling per les portades 

dels diaris exposades en 

un quiosc 

PD d'una pancarta on hi 

diu llibertat 

PG de gent sortint de la 

Renfe PP de la pancarta 

d'un edifici on diu 

“Cataonia next 

40” 5:24” 
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els seus serveis i s'espera l'arribada de 1100 

autobusos. El dispositiu de seguretat d'interior 

incloïa per primera vegada un twitter que oferirà 

consells de mobilitat i davant la previsió de 

col·lapse de la xarxa de mòbils 

independent state in 

Europe” 

PS d'un bus 

PP de la porta d’un 

comboi de Renfe des 

d’on surt gent amb 

símbols independentistes 

C.DIR L’Assembla Nacional de Catalunya va fer ahir una 

roda de premsa per dir que pretén ser un moviment 

pacífic, que totes les reivindicacions volen que es 

facin amb pau i va expressar aquest desig per la 

manifestació d'aquesta tarda. Desitgen que no hi 

hagi problemes, que sigui absolutament pacifica. De 

fet la manifestació serà molt familiar i esperem 

doncs que es desenvolupi sense cap tipus d'incident 

PM corresponsal  25” 5:49” 

Plató Gràcies Eli. Anirem a buscar reaccions. Per al 

Govern basc l’ebullició de d’independentisme a 

Catalunya és una forma de partidisme. La portaveu, 

Idioia Mendia, adverteix al president Mas del perill 

de fractura social que comporten els debats 

identitaris 

Presentadora-plató  15” 6:04” 

INS Tots hem viscut en el passat la fractura i el debat 

sobre temes identitaris i no crec que sigui al que els 

politics ens hem de dedicar en els pròxims 4 anys. 

Crec que són moments molt importants, crucials per 

la història d'aquest país i d’Europa i, per tan, hem de 

centrar-nos en l’ important i això són sempre les 

coses del menjar.  

PM d’Idoia Mendia, 

portaveu govern basc 

24” 6:28” 

Plató També s'ha pronunciat sobre la Diada el president 

del PNV, Iñigo Urkullu 

Presentadora-plató  4” 6:32” 

INS La festa es del poble català i el protagonista no és 

ningú mes que el poble català. I tot el que el poble 

català amb una majoria decideixi està respectat pel 

partit nacionalista basc   

PP Iñigo Urkullu  12” 6:44” 

Plató  Hem de dir que la Diada se celebra en mig d'un 

panorama econòmic molt convuls a Catalunya. La 

urgència per rebre un rescat del Govern centra el 

urgent mentre encaren es conversacions amb 

Mariano Rajoy per arribar a un pacte fiscal. Mentre 

les retallades es multipliquen 

Presentadora-plató  17” 7:01” 

BVU Setembre es perfila com el mes límit de Catalunya 

per a que el ministeri d'hisenda transfereixi a la 

generalitat els 5.000 milions d'euros sol·licitats del 

fons de liquiditat autonòmics. Si no arriben en els 

pròxims dies el Conseller d'economia ha parlat ja 

d’articular altres mecanismes de finançament 

urgents  com un crèdit pont per afrontar els 

pagaments de l’administració. 

E l Govern demana que es flexibilitzi el dèficit 

exigit i creu a més a més que el rescat ha d'arribar 

sense contrapresentacions politiques  

PM de les cares de la 

reunió entre elles el 

president Mas 

27” 7:28” 

INS Que no acceptaríem condicionants de caire polític PP de Mas Colell 9” 7:37” 

BVU El pacte fiscal es l'aposta del Govern d’Artur Mas i 

de molts sectors. El pròxim 20 de setembre es 

PM de Mas 

PS de gent manifestant-se 

38” 8:15” 
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reunirà amb Mariano Rajoy per  començar a tractar 

aquest tema. I mentrestant les retallades ofeguen a la 

societat catalana. En els últims 2 anys s'han perdut 

37.000 llocs de treball en serveis socials. En 

educació s'ha reduït casi en un 10% la plantilla i en 

sanitat un 5%. I el pitjor és que les retallades no 

sembla que es quedaran aquí , al Tresoreria de la 

Generalitat està asfixiada i el seu deute degradat a 

bono basura. Les protestes van succeint als carrers i 

en mig d'aquesta tempesta econòmica els catalans 

celebren avui la seva Diada  

al carrer contra les 

retallades (arxiu) + 

diversos plans PM  

PP d'una paella 

PG cassolada a plaça sant 

Jaume 

 

PG ofrenes florals de 

varies entitats i grups  a 

peu de monument.  

 

 

 

11/09/2012 

 

Teleberri 2 

Sumari OFT (silenci) Barcelona s'ha col·lapsat completament. 1 

milió i mig de persones ha acudit segons les ultimes 

dades a la manifestació de la tarda a la diada. Les 

senyeres i en especial les estelades a favor de la 

independència han inundat els carrers de la ciutat 

condal 

PG de la riada 

independentista, gran via, 

places, etc.   

22” 22” 

INS L’única sortida que tenim és la independència 

perquè ja portem 30, 40, 50 anys...3 segles que ens 

estan matxacant  

PM dona 50 anys  10” 32” 

INS Venim aquí perquè estem cansats de ser un país 

ocupat  

PM home 45 anys  3” 35” 

Plató  Que tal bona nit. La paraula independència ha sonat 

més que mai a Barcelona des de primera hora del 

matí. 

Amb molta més gent que altres anys des d'aquest 

mig dia,quan han començat els actes institucionals  

Presentadors-plató  12” 47” 

OFT Primer la tradicional ofrena floral al monument de 

Casanova. Després al parc de la Ciutadella on s'ha 

celebrat un homenatge a la llengua catalana. 

Artur Mas ha dit que el seu objectiu ha estat acordar 

un pacte fiscal amb el Govern espanyol  

PG ofrena 

PG ciutadella 

PG gran via 

16” 1:03” 

INS Si no hi ha acord en bases econòmiques el camí per 

a la llibertat de Catalunya està obert  

PM Artur Mas 10” 1:13” 

Plató  Rajoy per la seva part ha demanat prudència davant 

la Diada i ha dit en referència a Catalunya que ara 

toca treballar junts  per sortir de la crisi 

Presentadors-plató  8” 1:21” 

OFT Ho ha dit després de la reunió amb el primer 

ministre finlandès del recat que podria demanar 

pròximament... (se'n va a una altra noticia) 

PS de Rajoy i el ministre 

finlandès entrant a 

Moncloa 

6” 1:27” 

Notícia Plató  Les expectatives s'han complert a Barcelona. 

S'esperava una Diada gran i les dades així ho 

mostren. El moment més especial ha sigut la 

manifestació de la tarda i de fet ja es parla de la 

marxa més multitudinària de la història d'aquesta 

celebració. A aquesta hora hi ha dades rellevants, Eli 

Zunzunegui parlem de més d'un milió de persones 

Presentadora-plató 22” 1:49” 

C.DIR Bona nit. Sí, són dades que acaba d'oferir el 

departament d'interior i la Guardia urbana. Parlen 

d'un milió i mig de persones que han participat en la 

que es considera una manifestació històrica perquè 

es com diuen la més gran que s'ha produït fins el 

PM corresponsal des de 

la plaça sant Jaume 

1:27

” 

3:16” 
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moment. 

Acaba d'acabar l'acte al Parlament en el que la 

presidenta del Parlament i representants de tots els 

grups politics que tenen representació en el 

Parlament de Catalunya han rebut als membre de 

l’Assemblea Nacional Catalana que és la que 

convocava la manifestació . La presidenta d'aquesta 

assemblea, Carme Forcadell, ha demanat dues coses 

als politics catalans del Parlament de Catalunya:  la 

primera que iniciïn el procés de secessió de l'Estat 

espanyol. Un Estat, ha dit, que no ens admet com 

som i li han demanat a la presidenta del Parlament 

que li digui al president Mas, el gran absent 

d'aquesta manifestació, que els rebi en un o dos dies. 

Núria de Gispert, la presidenta del Parlament, li ha 

dit que li ha donat les gràcies  i que els partits han 

pres nota del que ha succeït aquí i li ha promès que 

el president Mas rebrà a l’Assemblea Nacional 

Catalana en un o dos dies.  

Doncs bé, alguns politics, per cert, alguns d'ells 

venen d'Euskadi, amb els politics deia que han 

quedat en segon pla i amb algunes persones que han 

estat part d'aquesta manifestació històrica en la que 

hem estat nosaltres també aquest tarda 

BVU Hi ha ocasions en les que una imatge val me que mil 

paraules i avui es un d'aquest dies. El centre de 

Barcelona ha quedat col·lapsat i amb molteS 

banderes al carrer . Senyeres però sobretot estelades, 

les independentistes i avui més que mai. (se senten 

crits de in inde indecència). 

Una única veu al carrer i encapçalant aquesta 

manifestació també un únic eslògan “Catalunya nou 

Estat d’Europa”. I fent seu l’eslògan 9 dels 11 

consellers de la Generalitat . L'esposa del president 

Artur Mas i l’expresident Jordi pujol  

Pla aeri amb tràveling per 

gran via.  

Tràveling aeri a prop del 

manifestants 

PD estelada  

PG on sobresurt una nena 

a espatlles del seu pare 

entre estelades.  

PG encapçalament 

manifestació 

PP pancarta amb el lema 

PG dels dirigents que 

encapçalen 

PP de l'esposa de Mas 

PM de Pujol 

35” 3:51” 

INS El poble de Catalunya d'una forma molt massiva, 

que això no ho discutirà ningú suposo, reclama ser 

respectat en la seva forma de ser i en la seva 

identitat  

PM de Pujol 

PG riada 

PM Pujol 

12” 4:03” 

INS La conclusió que en traiem es que el país ja existeix 

una majoria social per la independència que 

sobrepassa la majoria de les enquestes  

PM marta rovira  9” 4:12” 

BVU Tots els partits sobiranistes han secundat la 

manifestació que també ha comptat amb el 

recolzament del PNV i EH Bildu 

PM de Peio Urizar entre 

manifestants  

7” 4:19” 

INS La petició d'avui és la petició del poble català per 

més sobirania i per la independència i jo crec que els 

responsables tan institucionals com politics tenen 

l’obligació de respondre 

PM de Peio Urizar 10” 4:29” 

BVU També rostres socialistes han acudit a títol personal. 

Tan sols PP  i Ciutadans s'han quedat a casa 

Famílies senceres arribades de tots els punts de 

PG de dos jove banyant-

se a la font amb zoom out 

PS i PG de manifestants  

22” 4:51” 
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Catalunya han desfilat en la manifestació. Entre ells 

gent anònima d'altres punts de l'Estat que han volgut 

recolzar al poble català  

INS Per reivindicar el que és nostre i el que és tots els 

catalans i el que ens han pres durant molt temps i ara 

volem recuperar  

PM jove  7” 4:58” 

INS L’única sortida que tenim és la independència 

perquè ja portem 30, 40, 50 anys...3 segles que ens 

estan matxacant  

PM dona 50 anys  9” 5:07” 

INS Perquè estem cansats de ser un país ocupat  PM home 45 anys  3” 5:10” 

BVU  Des de primera hora del matí Barcelona ha 

començat a omplir-se de gent . Han arribat més de 

1000 autobusos, les línies del metro s'han abarrotat , 

encara que metro, tramvia i trens de rodalies han 

reforçat el servei . 

Es preveia una manifestació massiva i les 

administracions públiques han adoptat mesures 

extraordinàries: talls de transit al centre de la ciutat  

i informació continua sobre l'estat de la circulació. 

La manifestació ha comptat amb el recolzament de 

més de mil voluntaris per encarregar-se de l'ordre. I 

per explicar el que avui s'està vivint a Barcelona, 

més de 300 periodistes i al voltant de 20 mitjans de 

comunicació internacionals 

PG dels busos aparcats  

PS andana Renfe 

PG plaça Catalunya 

PP nena a espatlles pare  

PG manifestació 

PS casteller 

 

PG plaça Catalunya 

39” 5:49” 

C.DIR Aquesta manifestació que està acabant ara 

mateix,com podeu escoltar amb la interpretació del 

cant de la senyera (se sent de fons). Aquesta 

manifestació deia, posa el punt final a la celebració 

d’aqueta Diada que segurament suposarà un punt 

d’inflexió  en la política catalana, i m'atreviria a dir 

que en el futur de Catalunya . Una Diada, els actes 

de la qual com cada any s'han celebrat al matí 

PM corresponsal des de 

plaça sant Jaume  

26” 6:15” 

BVU El govern català ha iniciat la ofrena floral davant el 

monument de Rafael Casanova. Després de Artur 

Mas i el seu Govern ha estat el torn d'altres partits 

politics. Tots a excepció del PP . La presidenta del 

Parlament ha assenyalat que és un dia d’afirmació 

nacional  

PG i PS dels dirigents 

fent l'ofrena 

16” 6:31” 

INS És molt important que el país vagi unit i és molt 

important que fem pinya i és molt importat que tots 

treballem per millorar els drets i les llibertats de 

Catalunya. 

PP de Núria de Gispert 11” 6:42” 

BVU L'acte institucional central ha comptat amb la 

presència de 10.000 persones segons fonts del 

Govern català. En el parc de la Ciutadella de 

Barcelona s'ha procedit a l'hissada de la senyera, 

aquest any aportada per l’ajuntament de Capmany, 

Girona, un dels municipis més danyat pels incendis 

d'aquest estiu. L’evocació dels afectats pels focs a 

provocat aplaudiments entre autoritats i públic. 

També la solidaritat mostrada cap a Balears i 

valència pels atacs, han dit, que pateix el català. 

A les acaballes dels actes oficials Mas a sigut 

contundent 

PS cerimònia entrega 

senyera a Mas 

PP de la hissada de la 

senyera 

PG de l'hissada 

PM dels mossos guarnits  

PG acte ciutadella 

32” 7:14” 
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INS El meu objectiu és arribar a un acord amb el Govern 

central en matèria econòmica i donar al nostre país 

les eines que necessitem per construir el nostre futur. 

Si no hi ha acord en bases econòmiques el camí cap 

a la llibertat de Catalunya esta obert 

PM de Mas 28” 7:42” 

BVU Es la resposta a un periodista de la BBC  PA de Mas i Núria de 

Gispert  

4” 7:46” 

C.DIR Bé, el que estaven cantant ara mateix les persones 

que estaven aquí concentrades no era el Cant de la 

Senyera, que m'he equivocat, sinó el Cant dels 

Segadors, que és l'himne català i amb el que acaba 

aquesta manifestació . Una manifestació en la que 

no sabem exactament quantes persones han 

participat: un milió, un milió i mig, 2 milions , segur 

que començarà el ball de xifres ara però del que no 

hi ha cap dubte és que avui els catalans han enviat 

un claríssim missatge a qui vulgui escoltar-lo. Volen 

ser un Estat propi . Haurem de veure ara, com aquest 

desig que hem vist al carrer es trasllada a unes 

eleccions quan es celebrin i com els partits politics 

utilitzen el que avui ha succeït aquí . Els d’aquí i els 

de Madrid. Els d’Espanya ho haurem de veure-ho a 

partir de demà  

PM corresponsal 50” 8:36” 

Plató  El president del Govern, Mariano Rajoy ha demanat 

prudència, precisament, davant la Diada i ha advertit 

que Catalunya ha de tenir clar que en un moment de 

dificultat com aquest el seu repte es créixer  i crear 

treball 

Presentador-plató 13” 8:49” 

INS A Catalunya hi ha mes de 700.000 persones que 

volen treballar i no poden . Té problemes de dèficit 

públic, té problemes de deute públic que estem 

intentant ajudar-los i crec que el repte que avui te 

Catalunya, la resta de Comunitats Autònomes i 

Espanya en conjunt és créixer i crear treball 

PM Rajoy a la Moncloa 21” 9:10” 

Plató  Per al Govern basc l'auge de d’independentisme a 

Catalunya és una forma de partidisme. Idioa Mendia 

ha dit dirigint-se al president Mas que els debats 

identitaris comporten fractura social   

Presentador-plató 13” 9:23” 

INS Tots hem viscut en el passat la fractura i el debat 

sobre temes identitaris i no crec que sigui al que els 

politics ens hem de dedicar en els pròxims 4 anys. 

Crec que son moments molt importants, crucials per 

la historia d'aquest país i d’Europa i per tan hem de 

centrar-nos en l’important i això són sempre les 

coses de menjar.  

PM Idoia Mendia 25” 9:48” 

plató Per la seva banda el president del PNV, Iñigo 

Urkullu ha ubicat el protagonisme d'aquesta diada 

en els propis catalans  

Presentadora-plató 9” 9:57” 

INS La festa es del poble català i el protagonista no es 

ningú mes que el poble català. I tot el que el poble 

català amb una majoria decideixi està respectat pel 

partit nacionalista basc   

PP Iñigo Urkullu  12” 10:09

” 

Plató  La Diada se celebra en mig e la complicada situació 

econòmica  que viu Catalunya . Els catalans 

Presentadora-plató  17” 10:26

” 
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reivindiquen una autonomia fiscal i parlen cada 

vegada mes fort d’independència com a arma 

anticrisis, però necessiten amb urgència un rescat 

per poder fer front als pagaments ordinaris de 

l’administració   

BVU Tots els analistes coincideixen en senyalar que la 

dura situació per la qual travessa Catalunya  ha sigut 

determinant perquè la celebració de la Diada 

d'aquest any hagi sigut massiva i més 

independentista  que mai. El Govern reclama 

autonomia fiscal i exigeix un pacte fiscal a Mariano 

Rajoy, aquesta ha sigut una de les consignes d’Artur 

Mas per a la jornada d'avui. Precisament el pròxim 

20 de setembre es reunirà amb Rajoy per començar a 

parlar del tema però les arques de la Generalitat 

estan en números vermells i els urgeix rebre el rescat 

sol·licitat al ministeri d'hisenda, els 5 mil milions 

d'euros del fons de liquiditat autonòmic . De no 

arribar en els pròxims dies el Conseller ha parlat ja 

de buscar altres mecanismes de finançament urgents  

com un crèdit pont per poder fer front als pagaments 

ordinaris. Mentre les retallades van a més  en els 

últims 2 anys s'han perdut 37.000 llocs de treball en 

serveis socials. En educació s'ha reduït casi en un 

10% la plantilla i en sanitat un 5%. Les protestes van 

succeint als carrers i la tresoreria de la Generalitat 

està asfixiada amb un deute a més a més degradat a 

bono basura.  

PD de flors de la ofrena 

PM de les cares de la 

reunió entre elles el 

president Mas 

 

PM de Mas 

PS de gent manifestant-se 

al carrer contra les 

retallades (arxiu) + 

diversos plans PM  

PP d'una paella 

PG cassolada a plaça sant 

Jaume 

 

 

1:10

” 
11:36

” 

 

 

11/09/2013 

 

Teleberri 1 

Sumari OFT (obre) És la Diada de la independència, la que més 

expectació ha aixecat des dels últims anys. Aquest 

matí ha començat amb el tradicional homenatge a 

Casanova  i amb l'acte institucional a la Ciutadella, 

en el que no han estat presents per primera vegada 

PP i Ciutadans. Artur mas ha llençat un missatge 

directe: el Govern central ha d'escoltar atentament al 

poble català 

PG de l’ofrena  

PP d’Artur Mas cantant 

els Segadors  

PS dels membres del 

Govern a l'acte de la 

Ciutadella 

PP estelada onejant vent 

PS de mas rebent la 

senyera a la ciutadella 

PG del públic a l'acte 

amb símbols 

independentistes 

27” 27” 

INS Manifestacions, votacions. Tot democràtic, tot 

pacífic, tot constructiu, apostant pel diàleg i dins del 

marc de la legalitat 

PM de Mas 11” 38” 

 Plató Que tal molt bona tarda, però el plat fort arribarà a 

partir de les 4 de la tarda quan milers de persones es 

mobilitzin i formin una gran cadena humana cap a la 

independència. D'aquesta manera es vol donar 

visibilitat internacional a la consulta,Maria  

Presentadora-plató 14” 52” 

 C.DIR Sí, aquest és l'objectiu, que la imatge espectacular 

que dedicarà aquesta tarda la via catalana de la 

cadena humana gegant doni la volta al món i quedi 

patent del sentir català. Queden menys de 2 hores i 

tot està a punt per aconseguir el repte. 

PM corresponsal  

partició de pantalla en 

dos: PM corresponsal i 

gent a Barcelona pel 

carrer 

18” 1:10” 

Notícia INS Perquè volem fer realitat el nostre somni que es PM dona 40 anys  4” 1:14” 
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aconseguir la independència pel nostre país  

INS La via és el camí que els catalans hem pres per sortir 

d’Espanya   

PM home 50 anys 5” 1:19” 

INS Que Espanya s'adoni que som diferents a ells PM home 60 anys  4” 1:23” 

INS El país necessita un canvi cap a la independència  PM home 40 anys 4” 1:27” 

INS Estem una mica cansats d'estar a despenses del que 

diuen a Madrid  

PM dona 40 anys  4” 1:31” 

INS Es un fet històric i volem estar-hi  PM dona 60 anys 3” 1:34” 

Plató  Aquesta veu dels catalans es la que segona acaba de 

dir Artur Mas hauria d'escoltar el govern espanyol . 

La diada d'aquest any està sobretot marcada per la 

cadena humana per la independència que servirà de 

termòmetre de les relacions entre el govern central i 

la generalitat. 

Maria Corral seguirà aquesta via catalana que 

començarà a les 4, però abans començarem parlant, 

Eli Zunzunegui, dels actes institucionals d'aquest 

mati. Uns acates institucionals... 

Presentadora-plató 

 

partició pantalla en tres: 

PM corresponsal BCN 

PM presentadora-plató 

PM corresponsal BCN  

25” 1:59” 

C.DIR ...que aquest any s'han celebrats passats per aigua i 

amb l’absència per primera vegada del Partir 

Popular. La pluja ha provocat que l'acte principal de 

la Ciutadella, que se celebra aquí a prop del 

Parlament, un acte mes cultural que polític s'hagi 

endarrerit 40 minuts. És precisament en aquest acte 

on ha estat absent el Partit Popular perquè segons la 

seva presidenta, la Generalitat utilitza la Diada 

d'aquest any per dividir als catalans. Aquestes 

declaracions que han estat contestades per Artur Mas 

que és un greu error polític del PP  aquesta absència. 

A les 9 del mati s'ha celebrat la tradicional ofrena 

floral al monument de Rafael Casanova on la 

majoria dels partits politics que han participat han 

cridat a la gent a participar en la cadena humana 

d'aquesta tarda 

PM corresponsal a plaça 

sant Jaume 

47” 1:46” 

BVU Els actes institucionals de la diada han començat des 

de primera hora del mati amb una ofrena floral 

davant l’estàtua de Rafael Casanovas, conseller en 

cap. La mesa del Parlament i el Govern amb el seu 

president , Artur Mas, al capdavant i partits, politics, 

sindicats i diferents entitats esportives han participat 

en aquesta ofrena floral. 

El president de la Generalitat ha confiat en que els 

actes de la diada i entre ells la cadena 

independentista serveixin per astorar el mon sencer 

PG ofrena floral  

PP de Mas cantant els 

segadors  

PG de CiU fent l'ofrena 

PG ofrena barça 

PM de Gerard piqué 

PG d'esquerra 

republicana fent ofrena 

27” 2:13” 

INS Espero que a mes a mes d'aquest actes festius que 

estem celebrant aquest mati, també aqueta tarda, tot 

el que es faci tingui l’èxit que tots esperem  

PM de Mas 

PP lema PP “per una 

diada de tots” 

10” 2:23” 

BVU Les celebracions independentistes d'aquesta edició 

han trencat amb la unitat entre els partits. El PP no 

ha participat en els actes institucionals i ha celebrat 

el seu propi acte a la plaça del rei de Barcelona en el 

que ha apel·lat a seguir 1000 anys mes a Espanya  

PG de l'acte del PP 

PG de globus al cel 

PG dels assistents a l'acte 

14” 2:37” 

INS Catalunya ja es lliure, madura i és Espanya i ho hem PM d’Alicia Sánchez 8” 2:45” 
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estat durant molts segles i ho seguirem sent Camacho 

BVU Es tracta de la primera vegada en que el partit 

popular no assisteix a l'acte institucional. Tampoc ho 

ha fet ciutadans. 

La representació basca ha sigut amplia, PNV, 

Amaiur i EH Bildu han participat en la ofrena floral 

i en el posterior acte institucional al parc de la 

Ciutadella. Un acte massiu de reivindicacions 

independentistes en la que han pres part diferents 

personalitats de la cultural catalana 

PM de Alicia Sánchez 

Camacho parlant amb 

altres assistents  

PA d’Albert Rivera a 

l'acte de ciutadans 

PG ofrena de partits 

politics del país basc  

PS de mas a l’acte de la 

ciutadella 

PP de l'hissada de la 

senyera 

GPG de l'acte a la 

ciutadella 

23” 3:08” 

C.DIR Han acabat doncs els actes oficials i institucionals 

d'aquest matí i ara tothom pendent aquí de la cadena 

humana que se celebra aquesta tarda i també del 

temps. Les previsions meteorològiques deien que 

faria sol però plou, i aqueta pluja ha sigut la que ha 

provocat que tots els actes d'aquest mati 

s’endarrerissin de manera que la trobada entre el 

president Artur Mas i la presidenta de l’Assemblea 

nacional catalana, s’està celebrant en aquest moment 

PM corresponsal  26” 3:34” 

Plató Gracies Eli, doncs evidentment totes les mirades es 

dirigeixen ara cap a aquesta cadena humana que 

començarà a les 17:14h, una hora simbòlica amb 

aquesta data de la caiguda de Barcelona. Es 

comencen a nota ja moviments, Maria? 

Prsentadora-Plató (es 

veuen les 2 corresponsals 

en una pantalla de plató) 

15” 3:49” 

C.DIR Sí, es pot dir que tot el país, tota Catalunya està 

mobilitzada i es nota aquí a Barcelona 

principalment, que és l'epicentre del dia nacional de 

Catalunya i també d'aquesta via catalana. La pluja 

com dèiem en aquest cas no ha sigut impediment. 

Des de primera hora del matí els carrers estan 

totalment ambientats, la gent s'ha vestit per a 

l’ocasió i aquest any, l'estelada, la bandera 

independentista esta sent la principal en els carrers, 

certament es nota que la gent te ganes aquesta hora. 

Aquesta hora de formar la via catalana, la cadena 

humana gegant cap a la independència 

PM corresponsal  35” 4:24” 

BVU Reclamar la independència de Catalunya és la raó 

fonamental que mou als participants de la via 

catalana d'aquesta tarda.  

PG i PP de castells 

PP estelada 

8 4:32” 

INS Perquè volem fer realitat el nostre somni que és 

aconseguir la independència pel nostre país  

PM dona 40 anys  5” 4:37” 

INS Volem la independència del país i punt  PM home 40 anys  2” 4:39” 

INS Perquè es doni compte Espanya que som diferents a 

ells 

PM home 70 anys 5” 4:43” 

INS Perquè estic fins els collons d’Espanya  PM jove 2” 4:45” 

BVU Els participants bascos en la cadena humana 

comparteixen també la reclamació de la 

independència. La xarxa independentista ha 

mobilitzat a mes d'un centenar de persones que 

aquesta tarda formaran part de la cadena a la via de 

PG i PM de gent amb 

ikurriñas 

12” 4:57” 
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gracia de Barcelona 

INS Està en basc PM home 70 anys  7” 5:04” 

BVU També participaran en els actes d'aquest tarda 

Euskal Herria Bildu. L’Assembla nacional catalana 

ho té ja tot preparat  per la gegantesca cadena 

humana que aquesta tarda unirà Catalunya de nord a 

sud. Ser a les 17 hores 14 minuts recordant l'any 

1714 quan Catalunya va perdre la seva sobirania  

PP cartell de “Catalunya 

is not Spain” 

PG marxa de torxes a 

Girona a la nit passada 

19” 5:23” 

INF A aquesta hora sonaran les campanes de la catedral 

vella de Lleida. Els participants de la via catalana 

començaran a unir les seves mans simultàniament al 

nord en el Pertús i al sud a Alcanar . 

Mapa Catalunya pla. Se 

senyala l'inicia de la 

cadena al Pertús i el final 

a Alcanar. Es diu la 

longitud: 480 km, els 

ajuntaments: 86 i els 

participants: + 500.000 

13” 5:36” 

BVU  La cadena es tancarà a Barcelona. La via estarà 

formada durant 20 minuts a llarg de mes de 400 km 

unint el mediterrani, seguint la via augusta romana. 

30.000 voluntaris s'han mobilitzat per col·laborar en 

aquest cadena formada per ,es de mig milió de 

persones  

PG i PM parc Güell acte 

simbòlic de la cadena, 

passant per Girona, 

muntanya i costa amb 

musica de fons (vídeo 

institucional) 

18” 5:54” 

C.DIR Com hem dit es el primer any que la diada nacional 

de Catalunya se celebra en tot el territori, però 

evidentment Barcelona és l'epicentre i fins aquí 

s'han acostat molts catalans també de fora de 

Catalunya. Molts entre amics, altres entre familiars. 

Hem tingut precisament la oportunitat d viure les 

primeres hores d'aquesta Diada amb la família 

Valiente 

PM corresponsal  24” 6:18” 

BVU Viuen a terrassa i Sabadell. 3 germans, les parelles i 

els seus fills. La família Valiente. Han arribat a 

primera hora del matí a Barcelona.  

PG família passejant pel 

carrer 

10” 6:28” 

INS Volem reivindicar, doncs això, tornar a tenir el que 

ja teníem i volem tornar a tenir una mica 

d’independència no simplement al marge d’Espanya 

no passa res però també som catalans i reivindiquem 

el que som. Som catalans 

PM d'un dels membre de 

la família Valiente 

15” 6:43” 

BVU Esperen que aquets dia, la diada de 2013 marqui un 

abans i un després. El procés iniciat diuen no te 

marxa enrere 

PP llibre “fem via” 

PG de la família 

PP nena de la família 

7” 6:50” 

INS Jo crec que va de veritat, crec, que va de veritat, 

com a mínim el poble catal`a es el que vol i avui ho 

veureu  

PM home 60 anys  7” 6:57” 

INS L'any passat ja vam començar a marcar la gran 

diferencia. Es a dir, el prendre la decisió de plantejar 

i posar-nos al treball, posar-se a la feina com diuen 

els catalans. 

PM d'un dels membre de 

la família Valiente (el 

mateix) 

11” 7:06” 

INS (cantant) in inde independència PM dues noies cantant i 

saltant 

3” 7:09” 

BVU Motivats els pares i mes encara els fills  PG de la família Valiente 

passejant  

3” 7:12” 

INS La joventut son els que ens mouen, son els que mes, PM d'un dels membre de 7” 7:19” 
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els que mes, jo crec que si  la família Valiente (el 

mateix) 

INS Això es com tots. Els meus pares van lluitar per una 

Espanya lliure i duradora i ara nosaltres que som 

pares doncs volem una terra que es Catalunya lliure 

per ells   

PM d'un dels membre de 

la família Valiente 

(diferent) 

10” 7:29” 

BVU El dia no ha fet mes que començar  PG família Valiente 

allunyant-se d'esquenes  

5” 7:34” 

C.DIR El dia no ha fet mes que començar i queden menys 

de dos hores pel plat fort, per la via catalana, per a 

que es formi aquesta cadena humana gegant. Es 

començarà a muntar aquesta cadena humana a les 4 

de la tarda però l'objectiu és que totes les mans 

estiguin juntes a les 5 i catorze minuts de la tarda. 

Aquest és l’objectiu, 17:14 o el que és el mateix 

1714 que es l'any, per recordar l'any, en que 

Catalunya va perdre els seus drets com a poble  

PM corresponsal  32” 8:06” 

Plató Ens acostem al congres dels diputats, Maider , hi ha 

hagut al·lusions a la diada? Si i la resposta no s'ha... 

Presentadora-plató  

Partició pantalla: PM 

presentadora i PM 

corresponsal  

7” 8:13” 

C.DIR ...distanciat ni un mil·límetre del que segueix 

defensant el Govern respecte a Catalunya . La 

vicepresidenta ha assegurat que ells sempre estaran 

en la mateixa línia, en el diàleg sempre i quan sigui 

en el marc legal de la Constitució  

PM corresponsal a 

Madrid  

18” 8:31” 

INS No s'han de generar conflictes, a mi m'agradaria un 

dia de la Diada de tots, perquè tots son catalans i a 

tots i per a tots hem de governar. Aquest Govern 

també es Govern per a Catalunya, Govern per als 

seus ciutadans i nosaltres estarem sempre en el 

mateix, en el diàleg dins del de compliment de  la 

Constitució  

PP de Soraya Sánez de 

Santamaría  

19” 8:50” 

Plató  Són paraules pronunciades per Soraya  en la primera 

sessió de control del Govern després de les 

vacances, una sessió Maider, en la que (passa a una 

altra noticia). 

Presentadora-plató amb la 

pantalla de la 

corresponsal al costat  

6” 8:56” 
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Teleberri 2 

Sumari OFT (sona la senyera 5”) 1 milió 600 mil persones han 

participat a la via catalana. Aquesta és la xifra 

mínima que estima el govern. A les 17 i 14 minuts 

de la tarda , de nord a sud, i al llarg de 400 km, ho 

han vist, centenars de milers de persones s'han donat 

la mà en una cadena humana a favor de la 

independència que ha sigut històrica. La imatge des 

de l'aire i a terra ha estat impressionant i el missatge 

ha sigut molt clar en aquesta Diada 

PG, PM, GPG i plans 

aèria de diversos punt 

fent la cadena, ballant 

sardanes i fent castellers 

38” 38” 

INS Vull la independència per la meva terra i hem de 

lluitar 

PM dona 35 anys 4” 42” 

INS Perquè estem tothom, perquè volem la Catalunya 

lliure 

PM dona 75 anys 3” 45” 

INS En el país basc no hi ha tanta implicació  PM home 30 anys basc 3” 48” 
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NS Home, perquè nosaltres també volem això i venim a 

recolzar-los (està emocionada) 

PM dona 55 anys basca. 

Esta emocionada 

7” 55” 

Plató Bona nit. Ha estat una jornada de moltes emocions a 

Catalunya i especialment a Barcelona. I a la capital 

catalana ha estat seguint molt a prop tot el que 

passava la nostra companya Eli Zunzunegui. Eli 

com a transcorregut la tarda i quin n'és el balanç? 

PM presentador-plató 

 

partició de pantalla: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

15” 1:10” 

C.DIR Doncs una autentica marea groga ha enviat els 

carrers de manera que alguns trams mes que una 

cadena semblava una manifestació encara que des de 

l'aire es veia nítida la fila humana que rodejava 

alguns dels edificis emblemàtics de Barcelona. Al 

final de l'acte els organitzadors s'han mostrat molt 

satisfets per l’èxit aconseguit 

PM corresponsal 

 

partició pantalla: PM 

corresponsals i GPG, PG, 

PM de la via en varis 

punts 

PG de plaça Catalunya 

plena.  

25” 1:35” 

INS La via catalana cap a la independència ha estat un 

èxit sense precedents  

PM Carme Forcadell a 

plaça Catalunya 

9” 1:44” 

BVU També hi ha hagut representació basca a Catalunya. 

Delegacions del PNV i EH Bildu han participat en 

els actes de la diada, entre ells varis diputats 

d'Amaiur s'han sumat a la cadena humana i Andoni 

Ortuzar ha estat  en la ofrena floral  

PS Dirigents bascos amb 

la ikurriña i la senyera 

PG de l'ofrena floral dels 

bascos 

PA de Andoni Ortuzar en 

l'acte de la ofrena 

15” 1:59” 

Plató L’únic incident de la jornada ha passat fa tal sols uns 

minuts a  Madrid. 

Presentador-plató 3” 2:02” 

OFT Un grup de l’ultra dreta ha irromput en la seu de la 

Generalitat i sembla que ha agredit a algunes de les 

persones que assistien a l'acte. Aquest es el moment. 

En tan sols uns minuts ha provocat destrosses i han 

llançat gasos lacrimògens 

PS dels assaltants a 

l'estrat 

PS del moment de l'assalt 

amb banderes de la 

falange.  

17” 2:19” 

Notícia OFT (so de les campanes de Lleida + crits de in inde 

independència) 

PG, PM, GPG de varis 

trams i PP de dos mans 

agafes per la cadena 

23” 2:42” 

plató És la imatge del dia. La massiva cadena humana que 

mes d'1 milió i mig de persones a Catalunya han 

portat a terme per demanar la independència. 

1 milió 600 mil persones en total, això com a mínim, 

segons les dades del Govern , que s'han donat la mà 

de nord a sud per tot el territori català a favor de 

l'autodeterminació . Avui l’estelada ha compartit 

protagonisme amb les samarretes grogues 

Presentador-plató 23” 3:05” 

BVU En un ambient festiu milers i milers de persones han 

unit les seves mans a Catalunya per formar una 

enorme cadena humana. Vista des del cel semblava 

una serp groga  interminable. De nord a sud, des de 

la frontera amb França al Pertús fins a més enllà 

d'Alcanar , fins a Vinaròs a Castelló. Centenars de 

milers de mans s'han entrellaçat a llarg dels punts 

més neuràlgics del territori ... 

PG, PM, GPG i plans 

aèria de diversos punt 

fent la cadena 

23” 3:28” 

INF ...carreteres i pobles i ciutats han sigut escenari 

d'aquesta participació massiva 

Mapa Catalunya amb 

punts marcats al mapa 

amb fotos com Girona, 

Barcelona, Tarragona, el 

Pertús, Alcanar i Lleida.  

3” 3:31” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

 A Barcelona, la plaça Catalunya, epicentre dels actes 

ha presentat un ple absolut  però en cap lloc del 

recorregut ha quedat un forat en la cadena que s'ha 

extens al llarg de mes de 400 km  

PG d'una senyera gegant 

al camp 

PG, PM, GPG i plans 

aèria de diversos punt 

fent la cadena 

 

12” 3:43” 

INS Amb moltes ganes d'anar-hi, de gaudir un dia en 

família, de festa, de país i amb moltes ganes 

PM noia jove 20 anys 6” 3:49” 

INS Un èxit perquè tot el país esta mobilitzat  del nord al 

sud 

PM dona 40 anys 4” 3:53” 

INS Doncs hem vingut aquí amb tota la família perquè 

creiem que Catalunya no acaba a la jonquera, sinó 

que acaba mes amunt 

PM dona 35 anys amb un 

nadó de mesos en braços 

7” 4:00” 

BVU La via catalana s'ha desenvolupat en un ambient 

festiu i familiar sense incidents. Al llarg del 

recorregut s'han dut a terme mostres de la cultura 

popular catalana . Les sardanes a la selva, els 

gegants al Penedès i els castellers a l'arc de Berà. 

Ròtols a favors de la independència , estelades i 

insígnies s'han pogut veure al llarg de 86 municipis . 

També s'ha escoltat entre cants i valls crits a favors 

de la independència (se sent: in inde independència) 

els convocants, l’Assemblea Nacional Catalana ha 

mostrat la seva satisfacció sense poder contenir la 

emoció.  

PG, PM, GPG i plans 

aèria de diversos punt 

fent la cadena 

PS gegants  

 

PS amb tràveling arran de 

terra per la cadena a la 

carretera 

PG de plaça Catalunya 

35” 4:35” 

INS Avui és un dia històric, la via catalana cap a la 

independència ha estat (silenci).Perdoneu és que 

estic emocionada (aplaudiments) 

PM Carme Forcadell 15” 4:50” 

BVU La iniciativa a assolit un èxit sense precedents ha dit 

Carme Forcadell. Qui ha proclamat que Catalunya 

vol ser un estat lliure i sobirà.  

Forcadell s'ha dirigit a les institucions catalanes 

PG plaça Catalunya 

durant el parlament de 

Forcadell 

PS d'un nen que s'obre i 

puja per fer-se un PG de 

plaça Catalunya  

11” 5:01” 

INS Que convoquin la consulta, sense dilacions  ni 

pèrdues de temps  

PM Carme Forcadell 7” 5:08” 

BVU L'acte h acabat amb el solemne himne de Catalunya 

(se sent l'himne 

PP ikurriña basca 

PG plaça Catalunya 

8” 5:16” 

Plató  Els actes de la diada anaven avui mes enllà de la 

capital catalana a traves d'aquesta cadena humana 

quilomètrica, però evidentment a Barcelona també 

han unit les seves mans milers de persones 

reivindicant la independència, Eli Zunzunegui, com 

han anat les coses? 

Presentador-plató  15” 5:31” 

C.DIR Doncs l'ambient, com l’any passat aquí a Barcelona, 

era festiu, familiar i ple de colors. Diria que aquest 

any he vist moltissimes més ikurriñas que en altres 

anys. De fet cap a les 5 de la tarda, una mica abans 

d'iniciar-se la cadena  hem estat passejant pel 

passeig de gracia i hem estat amb un grup gran de 

bascos que han vingut des de Bilbao i des de 

Donosti en autobús. A les 17:14 en punt estàvem a 

plaça Catalunya i quan la gent ha començat a donar-

se la mà hem vist molts rostres emocionats. Tambe 

PM corresponsal 48” 6:19” 
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hem tingut ocasió de seguir part d'aquesta cadena en 

un tram amb una família catalana, el cert es que 

veure el camp nou o la sagrada família rodejats des 

de l'aire amb una fila groga era realment 

impressionant  

BVU Enllaçant mà amb mà la cadena humana ha arribat a 

la capital a Barcelona (se sent les campanes). I la 

plaça Catalunya s'ha convertit en el centre de les 

celebracions.  

La via ha entrat pel camp nou, ha passat per les 

grades i ha seguit pels llocs mes emblemàtics de la 

ciutat com la sagrada família, la rambla, el passeig 

de gracia o la plaça sant Jaume. Aquí davant de la 

generalitat, ha tret del cap l’alcalde de Barcelona, 

Xavier Trias. 

PP de mans enllaçant-se 

GPG aeri de la sagrada 

família 

GPG de plaça Catalunya 

PG de gent al camp nou 

PG de la rambla 

PG plaça sant Jaume 

PS de gent a plaça sant 

Jaume 

 

 

38” 6:57” 

INS Em sento orgullós de ser català. Orgull de ser 

l'alcalde d'aquesta ciutat, de que la gent sigui tan 

cívica 

PM de Xavier Trias a 

plaça sant Jaume al costat 

de Francesc Homs 

8” 7:05” 

BVU El president Mas no hi ha assistit però si la seva 

dona qui ha participat rodejada de consellers. La 

serp groga també ha passat per davant del Parlament 

amb la presidenta Núria de Gispert al capdavant, 

però han sigut els ciutadans, els catalans els 

vertadera eslavons de la cadena 

PM dona de Mas 

PS del parlament  

PM d'un tros de la cadena 

davant del parlament  

PM amb tràveling tram 

plaça Catalunya 

18” 7:23” 

INS Molt emocionada, és impressionant això PM dona 40 anys  4” 7:27” 

INS Perquè estem tothom, perquè volem la Catalunya 

lliure 

PM dona 75 anys 4” 7:31” 

 Juntament amb les senyeres s'han colat desenes 

d'ikurriñas  

PP i PS d'ikurriñas  4” 7:35” 

INS Home, perquè nosaltres també volem això i venim a 

recolzar-los (està emocionada) 

PM dona 55 anys basca. 

Esta emocionada 

5” 7:40” 

INS Per solidaritat amb el poble català PM home basc 60 anys  2” 7:42” 

INS La gent, la implicació de la gent PM home 30 anys basc 2” 7:44” 

BVU També hi ha assistit una delegació de Bildu  PS de la cadena amb 

l'estelada i la ikurriña al 

davant 

3” 7:47” 

INS La il·lusió que ha generat aquí s'ha de tenir molt en 

compte i nosaltres es al que hem vingut, a recolzar-

los  

PM  Xabier Mikel 

Errekondo  

7” 7:54” 

BVU En el cel els helicòpters han format la seva particular 

cadena i a terra el projecte independentista ha donat 

els primers passos  

PG d’helicòpters al cel 

PM d'un tros de la cadena 

amb tràveling 

9” 8:03” 

C.DIR Ho escoltàvem en aqueta informació. L'ambient era 

molt familiar i com els deia hem obtingut ocasió, la 

nostra companya Maria Corral, ha tingut ocasió de 

seguir la via catalana en un tram amb una família 

composta per un matrimoni amb 2 nens 

PM corresponsal  17” 8:20” 

BVU 4 i mitja de la tarda a la Diagonal de Barcelona, la 

gent comença a apilar-se. La Joana i la Núria 

observen amb atenció tot el que les rodeja han 

vingut amb els seus pares el Joan i la Montse a 

PG de la diagonal  

PM de les nenes jugant 

amb l'estelada i sobre fins 

que es veu els pares i la 

14” 8:34” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

participar en la cadena humana cadena.  

INS Jo els hi explicat una mica com un conte. Que som 

un país gran i que nosaltres som petits i no ens 

estimen molt i llavors avui ens hem reunit aquí per 

intentar que aquells entenguin que nosaltres volem 

estar una mica al marge i a veure si ens deixen 

decidir-ho i després veurem que passa.  

PM de la mare de la 

família 

18” 8:52” 

BVU El rellotge marca les 5 en punt i els organitzadors 

comencen a col·locar a la gent 

PS d'organitzadors 

col·locant a la gent 

6” 8:58” 

INS Home, doncs imagina't. 400 km de tota aquesta 

marea humana que recorrerà Catalunya des de punta 

apunta serà bastant emocionant i algunes coses es 

tindran que plantejar a Espanya 

PM homes 30 anys  14” 9:12” 

BVU Tan sols queden uns minuts i els motors comencen a 

escalfar-se (se sent in inde independència)...i tres, 

dos, un, es el moment! 5 i 14 minuts de la tarda . 

17:14, es forma la cadena humana. (crits) es el 

moment àlgid, objectiu aconseguit, però i ara que? 

PG de la cadena 

PM de dos nens aplaudint 

i dient in inde 

independència  

PS d'un tram on la gent 

s'agafa la mà amb 

estelades enllaçades  

25” 9:37” 

INS Home, ara a prendre nota els politics. Ja han vist la 

mobilització, tot com ha anat i l'any que ve la 

consulta, és necessari 

PM de la mare de la 

família 

9” 9:46” 

BVU Aquesta és la seva resposta PS home plegant una 

estelada gegant 

4” 9:50” 

Plató L’objectiu d'aquesta iniciativa a mes a mes de 

demanar la independència era aconseguir el màxim 

eco internacional  i així ha sigut.  

Presentadora-plató  7” 9:57” 

OFT La notícia de la impressionant cadena humana a 

Catalunya ha donat la volta al mon i ja esta en els 

digitals de tot el planeta. BBC news, Le Monde, 

CNN i La Fox news entre d'altres han portat la 

notícia a les seves portades, segons els seus 

organitzadors hi havia en total de 600 periodistes 

acreditats, això sense comptar els de tv3  

PM, PG  de varis 

periodistes i mitjans fent-

ne cobertura.  

PP portada del BBC  

News digital i de Le 

Monde digtal  

22” 10:19

” 

Plató La cadena humana era un dels pilars d'aquest adiada 

i encara que ha comptat amb el recolzament del 

govern català, Eli, el president Artur Mas no hi ha 

participat   

Partició pantalla: PM 

presentador a plató i PM 

corresponsal  

11” 10:30

” 

C.DIR No ha participat perquè segons va dir el seu paper 

institucional s'ho impedeix però en tot moment ha 

mostrat el seu desig de que sigui un èxit i per 

mostrar el seu recolzament ha rebut a les 2 del 

migdia al Palau de la Generalitat als representants de 

l’Assemblea Nacional Catalana, els quals li han 

regalat  una samarreta groga de les que tenia la gent 

que ha participat en la cadena . A més amés li han 

demanat que convoqui la consulta l'any que ve, en el 

2014 i que ho faci amb una pregunta clara . 

El cert és que el fort caràcter de reivindicació 

nacional d'aquesta Diada ha dividit als partits 

catalans: en un costat han quedat el Partit Popular i 

Ciutadans i en l'altre la resta. És el primer any en el 

que el PP no ha participat en els actes institucionals 

PM corresponsal 

partició pantalla: PM 

corresponsal i PS 

passadissos Generalitat  

PM de mas assegut reunit 

que s'obre per ensenyar 

els membres de tots la 

taula  

 

PM corresponsal  

50” 11:20

” 
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que cada anys se celebren pel matí.  

BVU La Diada ha arrencat amb l'ofrena floral a Rafael 

Casanovas. El president Artur Mas i representats del 

Parlament i d'institucions molt diverses han desfilat 

davant d’icona de catalanisme. Amb l’excepció del 

partit popular que tampoc ha acudit a l'acte 

institucional de la ciutadella. Després d'acte acte 

Artur Mas ha subratllat que el mon te la mirada 

posada sobre Catalunya 

PS de l'ofrena  

PP Artur Mas  

PS de l'ofrena de CiU 

PS ofrena del Barça  

PM de Gerard Piqué  

PG de l'acte a la 

ciutadella 

PS de Mas i Núria de 

Gispert durant l'acte a la 

ciutadella  

23” 11:43

” 

INS Pot impressionar al món , que nosaltres d'una 

manera molt cívica, molt democràtica, molt pacifica, 

estiguem al carrer celebrem festivament aquests 

actes, celebrem la nostra diada nacional 

PM de Mas 12” 11:55

” 

BVU I el partit popular s'ha reunit en la plaça del rei 

marcant distancies amb el camí independentista 

elegit per CiU 

PG de l'acte del PP 

PP de la pancarta “per 

una diada de tots”.   

6” 12:01

” 

INS Catalunya ja és lliure, madura i és Espanya i ho hem 

sigut durant molts segles i ho seguirem sent 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho 

8” 12:09

” 

BVU Ciutadans llençant globus amb les banderes de 

Catalunya i Espanya ha denunciat que la diada ha 

estat segrestada pel separatisme. 

El PNV present en els actes ha senyalat que Euskadi 

i Catalunya tenen un objectiu comú però camins 

diferent 

PM d’Albert Rivera 

PS del llançament dels 

globus 

PG dels globus a l'aire  

PS de dirigents bascos 

fent l'ofrena floral 

14” 12:23

” 

INS En el nostre país la prioritat , la urgència més que la 

prioritat diria jo ara és assentar la pau  

PP d'Andoni Ortuzar 8” 12:31

” 

BVU Però en la seva opinió l'horitzó es el mateix la 

llibertat dels seus pobles i el dret a decidir 

PA d'Andoni Ortuzar a 

l'ofrena floral 

PS de les ofrenes a Rafael 

Casanovas 

5” 12:36

” 

C.DIR A les 7 de la tarada estava convocada com cada any 

la manifestació independentista però el cert es que 

aquest any la cadena humana li ha tret protagonisme. 

De totes formes s'ha de destacar que aquesta ha sigut 

una Diada exemplar perquè no hi ha hagut, ni en la 

manifestació ni en la cadena humana en la que 

segons el departament d'interior han participat mes 

d'1 milió 600 mil persones, ni un incident. I això 

suposa un doble èxit d'aquesta complicada 

organització. Per tan, Diada històrica aquí a 

Catalunya de la que seguirem parlant molt a partir 

d'ara 

PM corresponsal  38” 13:14

” 

plató Gracies Eli, doncs també a Bilbao han recolzat la via 

catalana. Desenes de persones han participat en una 

altra cadena humana que ha partit des de Jardins 

d'Alvia.  

Presentadora-plató 10” 13:24

” 

OFT Ha sigut un acte organitzat pel grup catalans a 

Bilbao i per l’associació Zenbat Gara 

PS cadena de Bilbao  11” 13:35

” 

plató L’únic incident de la jornada, el dèiem en la portada, 

a passat no a Catalunya, sinó a Madrid fa prop d'una 

hora en la seu de la Generalitat a Madrid. Com 

Presentadora-plató 21” 13:56

” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

dèiem un grup d'extrema dreta a irromput en el 

centre i ha provocat nombrosos desperfectes. Anem 

en directe fins allà. Maider  Arteaga  explica’ns-ho, 

tenim una informació encara difusa, explica'ns que 

es el que ha passat, endavant.  

C.DIR Be, doncs un centenar de persones en els que hi 

havia varis diputats catalans i el senador del PNV 

Iñaki Anasagasti estaven celebrant un acte per la 

diada  

PM corresponsal  12” 14:08

” 

OFT En aquesta seu que te el Govern català a Madrid, 

molt a prop del congres. Segons els testimonis ha 

irromput  un grup de persones que portaven 

banderes d'Aliança Nacional,de democràcia nacional 

i de Falange espanyola . En cosa de pocs minuts han 

trencat varis vidres del local, han tirat prestatges i 

han llençat gasos lacrimògens . També hi ha hagut 

empentes i forcejaments i algun dels assistents ha 

hagut de ser traslladat a l'hospital, entre ells un 

company càmera de TV3, de la televisió catalana 

amb una luxació d'espatlla. 

La directora del centre ha trucat de seguida a la 

policia per quan han arribat ja havien marxat els 

agressors encara que gracies als testimonis i a les 

imatges gravades per les càmeres de televisió diu la 

policia que tots estan ja identificats 

PS entren els ultres a la 

seu 

PS i PM dels encaputxats 

empenyent, destrossant i 

ocupant l'escenari 

51” 14:59

” 

plató Molt bé, aquesta és l’última hora que ens arribava de 

Madrid, l’últim incident, ho dèiem abans, d'aquest 

dia de la Diada, que no ha passat a Catalunya, sinó a 

Madrid. És possible que tinguem reaccions a aquests 

fets que han passat com dèiem en la delegació de 

Madrid. Al Govern espanyol en tot cas no li ha 

agradat la cara que ha pres aquest any la diada. La 

vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria ha 

acusat al govern de Mas d'obligar als catalans a 

dividir-se  

Presentador-plató  26” 15:25

” 

INS Que no s'han de generar conflictes, que a mi 

m'agradaria un dia de la Diada per tots. Que tots son 

catalans i tots i per a tots hem de governar. Aquest 

Govern també es Govern per a Catalunya, un 

Govern per als seus ciutadans i nosaltres estarem 

sempre en el mateix: en el diàleg dins de la 

Constitució 

PM Soraya Sáenz de 

Santamaría 

19” 15:44

” 

 

 

Teleberri 1 

 

12/12/2013 

Sumari - - - - - 

Notícia - - - - - 

 

 

 

Teleberri 2  

 

12/12/2013 

Sumari INS Vol que Catalunya esdevingui un Estat?, escrit Estat 

òbviament amb majúscules. Sí o no. I segon 

apartat,en cas de resposta afirmativa, que hi ha gent 

que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un 

estat. Vol que aquest Estat sigui independent. Sí o no 

PM de mas  24” 24” 

plató Bona nit. El govern català ha anunciat avui tan les Presentador-plató 9” 33” 
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preguntes com la data de la consulta sobiranista que 

serà el 9 de novembre de 2014 

OFT Un anunci que el president mas ha fet públic 

recolzat pels partits que recolzen la consulta: CiU, 

Esquerra, Iniciativa i la CUP. El PSC s'ha quedat 

finalment fora de la foto. El president ha demanat a 

Rajoy que prengui nota de la amplia majoria que 

recolzen el referèndum  i que es disposi a negociar.  

PM de Mas. PG dels 

dirigents presents de tots 

els partits pro consulta 

PM de Junqueras, Herrera 

i Fernández 

19” 52” 

plató Però Rajoy no ha recollit el guà i ha assegurat 

categòricament que la consulta no es farà perquè és 

inconstitucional  

Presentador-plató 9” 1:01” 

INS Els garanteixo que aquesta consulta no se celebrarà. 

Això està for de tota discussió i de tota negociació 

PM Rajoy 11” 1:12” 

Plató També el Govern basc ha convocat els mitjans 

aquesta tarda, Amaia Etxebarria, és el que ha dit el 

portaveu Josu Erkoreka? 

Presentador-plató 

partició pantalla: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

9” 1:21” 

C.DIR Doncs Josu Erkoreka ha demanat respecte per la 

majoria social catalana i ha demanat democràcia per 

a que el poble català pugui expressar-se sobre el seu 

futur. A més a més Erkoreka confia en que ningú 

posi obstacles legals a aquesta consulta  

PM corresponsal  14” 1:35” 

INS Be, el Govern basc confia en que com acabo de dir 

ningú posi obstacles a la lliure expressi democràtica 

d'una voluntat popular  

PM Josu Erkoreka 12” 1:47” 

Notícia  INS Sabem el que tenim entre mans i que el que tenim 

entre mans te una transcendència històrica molt gran 

i sobretot te una transcendència de futur molt 

important   

PM de Mas, darrere seu 

Junqueras, Ortega 

10” 1:57” 

Plató De mode solemne protegit pels qui recolzen la 

consulta i deixant clar que tots ells són conscients de 

la responsabilitat que estan adoptant . D'aquesta 

manera ha anunciat el president Mas la data de la 

consulta i les preguntes que es formularan. Un 

anunci que s'efectua Janire Fragua, abans del previst.   

Presentador-plató 19” 2:16” 

C.DIR Així és, efectivament arriba abans del previst perquè 

ho esperàvem per l'ultima setmana de desembre i ha 

arribat en una reunió sorpresa que ha mantingut aquí 

en el palau de la generalitat el president Artur Mas i 

els líders d’Esquerra, Iniciativa i la CUP. La 

consulta es celebrarà el 9 de novembre d e2014 i els 

catalans hauran de respondre a una doble pregunta. 

La primera vol que Catalunya sigui un Estat, i en cas 

afirmativa. Vol que aquet Estat sigui independent?. 

Així ho ha anunciat en aquest acord el president 

Artur Mas que ha destacat la rapidesa amb la que 

s'ha adoptat. Ha destacat també que és una fórmula 

que aglutina a totes les sensibilitats i ha estes la mà a 

Mariano Rajoy per negociar  

 PM corresponsal  50” 3:06” 

BVU Eren les 11 del mai i de manera discreta, lluny de 

tots els focus mediàtics la Generalitat  han acordat el 

que serà un fet històric per aquest país. 4 formacions 

politiques adoptaven la data i la pregunta d'un 

referèndum d’autodeterminació. 2 hores després el 

PP arc de la porta de la 

generalitat amb el nom 

PG plaça sant Jaume 

PG dels dirigents i mas 

fent l'anunci  

19” 3:25” 
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president mas ho anunciava així.  

INS Vol que Catalunya esdevingui un Estat?, escrit Estat 

òbviament amb majúscules. Sí o no. I segon 

apartat,en cas de resposta afirmativa, que hi ha gent 

que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un 

Estat. Vol que aquest Estat sigui independent. Sí o 

no 

PM de mas  24” 3:49” 

BVU El president Mas ha dit que l'acord ha sigut ràpid i 

que la pregunta es inclusiva pel que li agradaria que 

el PSC estigues en aquest acord. Artur Mas ha 

comparegut recolzat per diversos membres dels 

partits favorables a la consulta els qui han pogut 

explicar les seves impressions sobre l’acord. Oriol 

Junqueras, el president l'esquerra ha reconegut que 

el seu partit pretenia una pregunta mes clara, però 

s'ha congratulat perquè els catalans puguin decidir 

sobre la independència  

PG del parlament a la 

cambra 

PA de mas, Junqueras i 

Herrera 

PG dels dirigents i mas 

fent l'anunci  

PA dels dirigents amb 

tràveling passant per tots.  

28” 3:17” 

INS Que permet que el que nosaltres pensem que és la 

majoria independentista es mobilitzi per aconseguir 

una victòria clara per aquesta consulta 

PM de Junqueras 11” 3:28” 

BVU En nom d’Iniciativa, Joan Herrera ha dit que la 

consulta suma a independentistes i federalistes 

PG Foto dels 

parlamentaris a l'escala 

del parlament  

6” 3:34” 

INS Permet assegurar una immensa majoria a favor de 

canviar les relacions amb l'estat  

PM Herrera 7” 3:41” 

BVU Els milers i milers de catalans que en les últimes 

diades han sortit al carrer tenen doncs allò amb el 

que somiaven : la possibilitat de decidir el futur del 

seu país votant sobre això en un referèndum . Serà el 

9 de novembre si l'Estat ho permet  

PP pancarta “we have a 

dream” 

PG manifestació  

PP senyeres manifestació  

16” 3:57” 

C.DIR El procés per realitzar la consulta es posarà en 

marxa la setmana que ve al Parlament  i de pas es 

negociarà de quina manera es sol·licitarà al Govern 

espanyol la transferència de competències per poder 

realitzar aquesta consulta a Catalunya. L'ambient al 

Parlament per la setmana que ve s'espera hostil 

perquè tan PSC com el PP ja han anunciat el seu 

rebuig a la consulta  

PM corresponsal  25” 3:22” 

BVU El pacte per la consulta és a judici del PSC una acció 

unilateral evocada al fracàs. Ell insta a Atur Mas a 

dialogar i a negociar amb el govern espanyol  

PG compareixença Pere 

Navarro 

PP Pere Navarro 

10” 3:32” 

INS La consulta sobre el futur polític de Catalunya ha de 

ser acordada entre Governs i legal 

PM de Navarro 8” 3:40” 

BVU El Partit Popular català qualifica d'error històric 

convocar una consulta il·legal i ha volgut 

tranquil·litzar als ciutadans dient que el PP 

garantitzarà que aquesta no se celebri  

PG compareixença PP 

PP Alicia Sánchez 

Camacho 

10” 3:50” 

INS Artur Mas en el dia d'avui ha dinamitat tots els ponts 

de diàleg amb el Govern d’Espanya 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

8” 3:58” 

BVU Ciutadans també esta segur de que aquesta consulta 

no se celebrà i ha exigit al govern espanyol una 

resposta contundent. Jordi Cañas espera que quan 

els partits convocants es topin amb la realitat 

PG compareixença 

ciutadans 

PP de Jordi Cañas 

PM de jordi Cañas 

12” 4:10” 
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dimiteixin  

INS I aquest acord significarà la tomba política del 

senyor Artur Mas i de Convergència  i Unió, més 

d'hora que tard 

PM de jordi Cañas 8” 4:18” 

BVU L'altre cara de la moneda es l’Assemblea Nacional 

Catalana que ha aplaudit l'acte que la consulta es 

realitzi al 2014 i que es pugui votar per la 

independència   

PM de Forcadell i Muriel 

Casals en un acte  

9” 4:27” 

INS Haguéssim preferit una pregunta més clara , més 

directa, més senzilla  

PM de Forcadell en l'acte 5” 4:32” 

BVU La presidenta Carme Forcadell ha assegurat que a 

partir d'ara treballaran amb més ganes que mai per 

aconseguir un si massiu per la independència 

PM de Forcadell i  Muriel 

Casals en un acte  

8” 4:40” 

Plató  L'anuncia d'avui era molt esperat per la societat 

catalana i Janire, quina ha estat la reacció a peu de 

carrer 

Partició pantalla PM 

Presentador-plató  i PM 

corresponsal  

9” 4:49” 

C.DIR Poc després de conèixer la pregunta i la data de la 

consulta hem sortit al carrer per saber que pensen  

els catalans. En general la pregunta ha tingut ona 

acollida encara que hem trobat opinions per tots els 

gustos . També d’aquelles persones que no volen 

saber res de secessions ni de consultes  

PM corresponsal  18” 5:07” 

INS Jo crec que es una pregunta per a que la pugui 

respondre el poble català que es el que al cap i a la fi 

volem tots  

PM home 50 anys  9” 5:16” 

INS És molt amplia recull tot el ventall de contestacions i 

cadascú pot dir el que vulgui i ja està 

PM home 60 anys  7” 5:23” 

INS Sembla clarament pensada per coincidir amb la 

caiguda del mur de Berlín, no?  

PM home 65 anys 6” 5:29” 

INS Catalunya sense Espanya tindria poc camí a recórrer. 

El camí l'han de recorre juntament amb Espanya  

PM dona 70 anys  7” 5:36” 

INS S'han d'apagar ja els ànims i potser una de les coses 

és crear ja la pregunta i a veure què passa 

PM dona 65 anys  8” 5:44” 

C.DIR Per a molts avui és un dia històric aquí a Catalunya, 

una jornada en la que l'anuncia d'aquest  acord sobre 

la consulta ha eclipsat sense cap mena de dubte el 

simposi Espanya contra Catalunya  que començava 

avui aquí a Barcelona.  

PM corresponsal  17” 6:01” 

Plató  Els convocants de la consulta sobiranista volen fer-

ho en el marc de la llei, en aquest sentit la 

Generalitat estén la mà al govern de Rajoy. Un 

Rajoy que després de la seva reunió amb el president 

del consell europeu Van Rompuy ha deixat clar, 

Amaia Etxezarreta, que no hi haurà consulta  

Partició pantalla en 3: PM 

presentador plató,, PM 

corresponsal a Barcelona 

i PM corresponsal al 

Madrid 

17” 6:18” 

C.DIR La consulta és inconstitucional i no se celebrarà. La 

resposta ha sigut tancada i llegida. Mariana Rajoy ha 

dit que la sobirania es propietat dels ciutadans 

espanyols i que ell no pot ni vol negociar el 

reconeixement de la sobirania d'un territori de 

l'Estat. Se li han demanat explicacions 

juridicopolítiques i ha respost amb un to 

sentimental. És fals, ha dit Rajoy, que els espanyols 

PM corresponsal  

partició pantalla:PM 

corresponsal i PG Rajoy 

sortint de Moncloa. PG 

de Rajoy i Van Rompuy 

donant-se la ma a la porta 

de Moncloa  

PG dels dos reunits a 

45” 7:03” 
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no estimin a Catalunya . Al seu constat volent o no li 

ha donat recolzament el president del Consell 

europeu German Van Rompuy ha tornat a repetir que 

qualsevol país de la Unió té dret a vetar l'entrada a 

l'euro i a Europa a un Estat nou i a més a més ha 

donat la seva opinió. Prefereix que no avanci el 

procés català  

Moncloa 

INS Jo com a president del Govern ni puc, ni vull, ni 

pretenc, em sembla un disbarat, negociar sobre la 

sobirania del poble espanyol. Tothom sap que es 

això no és possible i jo espero que tothom , com 

vaig dir en l’última part de la meva intervenció i  

aquí particularment pretén convocar aquest 

referèndum, actuí en conseqüència   

PM Rajoy 22” 7:25” 

C.DIR I Catalunya ja ha entrat de ple a Madrid. Han posat 

data i hora quan el Congrés dels Diputats celebrarà 

el ple i ara si tot està en marxa, també a Madrid 

PM corresponsal  13” 7:38” 

BVU El primer en respondre, el ministre de justícia  PA del ministre de justícia 

pel passadís del Congrés 

5” 7:43” 

INS La consulta no se celebrarà i no se celebrarà perquè 

no nostra Constitució no autoritza a cap Comunitat 

Autònoma a sotmetre a consulta o a referèndum 

qüestions que afecten a la sobirania nacional  

PP d’Alberto Ruiz 

Gallardón 

11” 7:54” 

BVU Dues de la tarda, el rebuig a la consulta s'ha estès 

per la majoria de la oposició. 

Coincidint amb el president de l’executiu, el PSOE 

PM de Wert 

PM de Montoro 

PM de varia gent al 

passadís del congrés 

PM de Rubalcaba 

10” 8:04” 

INS És el dret d’autodeterminació i nosaltres no hi estem 

d'acord. A més a més creiem que  porta a Catalunya 

a un carreró sense sortida  

PM Rubalcaba 7” 8:11” 

INS Si no fos pel que hi ha darrere i pel que es pretén  

seria una manifestació de ridícul espantosa 

PM Rosa Díez 6” 8:17” 

BVU En el passadís del Congrés, la consulta troba avui el 

seu únic recolzament en el PNV  

PG passadís Congrés 7” 8:24” 

INS Estan seguint procediments clars i democràtics PM Aitor Esteban  4” 8:28” 

BVU En l’Esquerra plural  PG passadís Congrés 2” 8:30” 

INS Ningú li ha de tenir por a la democràcia  PM Cayo Lara  2” 8:32” 

BVU I a CiU, Duran i Lleida clarifica que la seva aposta 

no és la il·legalitat   

PG de Duran i Lleida al 

passadís del congres  

6” 8:38” 

INS No apostem per la imatge de que farem una consulta 

un cap de setmana en plan de consulta popular  i que 

hagi de venir la guàrdia civil a treure les urnes. No 

es aquesta la imatge que volem per Catalunya  

PP de Duran i Lleida 15” 8:53” 

BVU Sobre que votarà ell, el que decideix CiU i el que li 

passi pel cap, el 9 de novembre de 2014 

PM de Durant al passadís 

del Congrés 

8” 9:01” 

Plató  També ha casa hi ha hagut reacció a la convocatòria 

de la consulta a Catalunya, Amaia Etxebarria, que ha 

dit el Govern basc? 

Partició pantalla en 3: PM 

presentador plató,, PM 

corresponsal a Barcelona 

i PM corresponsal al 

Madrid 

12” 9:13” 
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C.DIR Doncs el portaveu del PNV basc, Josu Erkoreka ha 

dit que no es poden posar portes al camp. Ha 

demanat respecte i democràcia . Respecte ha dit 

perquè es tracta d'un acord arribat pels partits 

politics que representen la majoria de la societat 

catalana i democràcia perquè es una qüestió que els 

catalans porten sospirant des de fa anys. A més a 

més Erkoreka ha dit que ningú hauria de posar 

obstacles legals a aquesta consulta perquè de fer-ho 

es trobarà amb la firma voluntat dels catalans. 

escoltem-lo 

PM corresponsal a 

Vitòria-Gasteiz.  

32” 9:45” 

INS És millor afrontar els problemes de cara tal i com es 

presentin buscant formules de diàleg, de 

retrobament, fórmules d'enteniment que possibilitin , 

facilitin, que facin possible l’expressió democràtica 

de la població , que no trobessin obstacles de 

caràcter legal que mai podrien imposar-se al que es 

una marxa i en fi una determinació democràtica  

imparable 

PM Josu Erkoreka  27” 10:12

” 

BVU El PNV mostra el seu respecte davant la decisió del 

poble català perquè ha ell correspons decidir el seu 

futur 

PM de Itsaso Atutxa 7” 10:19

” 

INS Aquest ha sigut un procés que reconeix una resposta 

a la voluntat majoritària del poble català i de les 

institucions catalanes que han seguit a mes a mes 

aquest recorregut dins de la legalitat vigent i amb el 

respecte màxim als principis democràtics  

PM de Itsaso Atutxa 15” 10:34

” 

BVU Sortu ha felicitat Catalunya i afirma que  Eusakal 

Herria emprendrà una via pròpia cap al dret a decidir  

PM Hasier Arraiz 6” 10:40

” 

INS Dic al PP i al PSOE que tinguin la maduresa 

democràtica suficient per acceptar aquest principi 

democràtic universal que es el dret a decidir i que 

deixin a Catalunya i Euskal Herria fer lliure i 

democràticament el seu camí com a poble  

PM Hasier Arraiz 13” 10:53

” 

BVU Els socialistes creuen que el camí català  condueix a 

la ruptura i la confrontació  

PM Idoia Medina 4” 10:57

” 

INS El que nostres creiem profundament sempre i així ho 

hem defensat i ho seguirem defensant en els acords 

transversals entre diferents, que construeixin país i 

creiem en l'autogovern dins d’Espanya i dins 

d’Europa 

PM Idoia Medina 11” 11:08

” 

BVU El partit popular considera que la incitativa de 

Catalunya divideix, trenca i lloa la diferencia   

PM Borja Sémper 5” 11:13

” 

INS Em sembla un error profund que en ple segle XXI 

això ho estigui sofrint Catalunya, perquè a mes a 

mes això tensarà no nomes la política catalana, que 

així ja es un problema dels politics, sinó que tensarà 

la societat catalana i la convivència a Catalunya i 

això si que es un problema seriós 

PM Borja Sémper 11” 11:24

” 

BVU Per a UPyD es una retallada democràcia impossible 

i il·legal   

PM Gorka Maneiro  5” 11:29

” 

INS Que el que plantegen es impossible. El dret a decidir 

que ells plantegen  és una fal·làcia 

PM Gorka Maneiro  5” 11:34

” 
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Plató  L'anunci de la Generalitat també ha tingui eco a 

nivell internacional  

Presentador-plató  6” 11:40

” 

INF Moltes mitjans de comunicació com la BBC, el diari 

The Guardian, Le Monde recullen en les seves 

edicions digitals la data i també les preguntes de la 

consulta catalana  

PG de pagines web 

internacionals amb la 

noticia  

14” 11:54

” 

Plató  A Euskadi fa 6 anys el Govern basc de la mà del 

Lehendakari Ibarretxe va iniciar una iniciativa 

similar a la proposada per Artur Mas. És l'únic 

precedent en l'Estat . La consulta va ser declarada 

il·legal pel Tribunal Constitucional  

Presentador-plató  15” 12:09

” 

BVU  Aprovat per l'Executiu del Lehendakari Ibarretxe a 

l'octubre de 2003 la proposta d'Estatut polític de la 

comunitat d’Euskadi que es va sotmetre a votació en 

el Parlament basc un any després  

PG de la sessió al 

Parlament basc del 2003 

(arxiu) 

10” 12:19

” 

INS Proposta d'un nou model polític, territorial, en 

relació amb l'Estat espanyol basat en la lliure 

associació i compatible amb les possibilitats de 

desenvolupament d'un Estat compost, plurinacional i 

asimètric  

PM Ibarretxe (arxiu) 13” 12:32

” 

BVU El 30 de desembre de 2004 el pla Ibarretxe obtenia 

la majoria absoluta de la càmera amb el recolzament 

dels partits del tripartit, es a dir, PNV, EA i Esquerda 

Tua i de Otegi i Salaverría, llavors parlamentaris de 

Socialista Aberzaleak  

PG de la sessió al 

Parlament basc del 2003 

(arxiu) 

15” 12:47

” 

INS A quedat aprovat el projecte de reforma d'Estatut 

polític  

PP Ibarretxe (arxiu) 5” 12:52

” 

BVU La proposta de la reforma de l'estatut de Guernika  

va arribar al congres dels diputats al febrer de 2005 

PG de la sessió al 

Parlament basc del 2003 

(arxiu) 

5” 12:57

” 

INS Tenim una oportunitat història si no depreciem la mà 

estesa que jo vinc a portar  

PP Ibarretxe al congres 

PM de Zapatero  

8” 13:05

” 

BVU Ha sigut rebutjada la proposta de reforma . La 

càmera baixa va rebutjar el pla però el procés va 

seguir el seu camí  

Al 2007 el Lehendakari Ibarretxe anunciava en la 

càmera basca la convocatòria d'una consulta popular 

sobre el futur d'Eusakdi pel 25 d’octubre de 2008. 

Les preguntes les revelava al maig d'aquell mateix 

any. 2 simples preguntes. La primera  sobre el final 

dialogat de la violència de ETA i la segona sobre un 

pacte polític i l'exercici del dreta decidir. El final de l 

procés era la convocatòria d'un referèndum sobre 

l'Estatut polític d'Eusakdi i en el camí el Parlament 

basc va aprovar la llei de consulta . Una llei que el 

tribunal constitucional va resoldre com a il·legal 

després del recurs presentat pel govern central  

PP arc de votacions: 29 

si, 313 no, 2 abstencions  

 

PM de dirigents bascos 

als passadissos del 

congres  (arxiu) 

PM Ibarretxe 

PG càmera basca  

PP papereta amb la 

pregunta  

PM Ibarretxe amb la 

papereta a la mà  

PD de la pregunta de la 

papereta que baixa per a 

que es vegi tota  

PG càmera basca 

PG del Tribunal 

Constitucional 

PP portar del Tribunal 

reixada  

46” 13:51

” 

Plató  Precisament la necessitat d'un nou model d'Estat ha 

sigut punt de coincidència avui entre Euskadi i 

Presentador-plató  6” 13:57

” 
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Canàries  

OFT Urkullu ha rebut la primera visita oficial d’un 

president d'aquesta Comunitat . Paulino Rivero i 

Iñigo Urkullu han denunciat el procés de 

recentralització que impulsa el Partit Popular. Han 

reclamat un estatus propi per a les dues comunitats 

partint del respecte de la seva singularitat  

PS del president 

d'Eusakdi i de Canàries a 

les portes del parlament 

basc  

PS de tots dos assegut 

dins  

20” 14:17

” 

INS L'esperit de la recentralizació que practica el govern 

espanyol actual però també en ordre al que pugui ser 

el futur model d'Estat i en aquest sentit per respecte 

a les singularitats que cadascun representem,  creiem 

necessària la construcció d'una relació amb  l'Estat 

de manera diferent a la que fins ara tenim  

PM de Urkullu  19” 14:36

” 

INS I això és el que exigim del Govern d’Espanya . Un 

estatus diferenciat també dins de l’àmbit de l'Estat 

espanyol  

PM Paulino Rivero  10” 14:46

” 

 

 

 

Teleberri 1 

 

11/09/2014 

Sumari INS Tenim tot el dispositiu a punt per poder votar s'ha 

treballat molt en aquest sentit i per tan estem llestos 

per poder votar el nou de novembre  

PM de Mas 11” 11” 

OFT Es el missatge d’Artur Mas aquet diada, tot esta llest 

per la consulta. Catalunya surt avui al carrer per dir-

los-hi als poders centrals. En dues hores una 

immensa V inundarà els carrers de Barcelona que 

serà la V de victòria i de votar 

PM dirigent a l'ofrena 

PG dels assistents a 

l'ofrena 

16” 27” 

plató Que tal molt bona tarda. Rajoy diu que ho te tot llest 

per frenar la consulta i Mas ho té també tot llest per 

celebrar-la. Es un pols que avui comença el seu 

temps de descompte, Eli, milers de persones en 

qüestió d'hores  inundaran els carrers de Barcelona 

amb la seva reivindicacions independentistes.  

Presentadora-plató  16” 43” 

C.DIR 560 mil segons les últims dades facilitades per 

l’Assemblea. Els autobusos no deixen d'entrar pel 

punt on estem, el vèrtex de la V que faran els 

catalans aquesta tarda. Darrera meu l'escenari en el 

qual fa un moment han assajat l'acte d'aquesta tarda. 

Tot preparat doncs aquí a Barcelona  per viure una 

Diada històrica 

PM corresponsal  

partició pantalla: PM 

corresponsal i PM de gent 

a la cadena de l'any 

passat 

PP gos amb un mocador 

estelada 

PP estelada al vent 

25” 1:08” 

INS Com a mínim poder votar  PM home 75 anys 2” 1:10” 

INS Volem decidir el nostre futur com a poble PM home 50 anys 2” 1:12” 

INS Perquè volem la independència  PM mare amb una nena 1” 1:13” 

INS Creiem que podem reclamar alguna cosa que és 

nostre, la llibertat, la independència i poder votar el 

dia 9   

PM home 30 anys  7” 1:20” 

OFT Els que aposten per la unió també reivindiquen la 

Diada. Ho fan apel·lant a la legalitat. El PP demana  

recuperar la cordura davant, diu, el fracàs històric de 

Mas  

PM acte del pp 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

PG globus al cel  

PM Alícia Sánchez 

Camacho 

11” 1:31” 

Notícia plató Diada a Catalunya, una jornada reivindicativa Presentadora-plató 17” 1:48” 
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enfocada a llençar un clar missatge  Madrid. El 

poble català vol ser escoltat, vol votar per decidir el 

seu futur. Mas ha evitat parlar d'eleccions 

anticipades. Al contrari diu, Eli, que ho te tot a punt 

per poder votar  

partició pantalla: PM 

presentadora i PM 

corresponsal  

C.DIR Sí, Artur Mas no vol parlar ara mateix d'una altra 

cosa que no sigui la consulta del 9 de novembre. Ha 

dit que estan fent les coses be i en aquest sentit ha 

recordat que el pròxim divendres el Parlament de 

Catalunya aprovarà la llei de consultes i que en base 

a ella, ell signarà el decret de convocatòria d'aquesta 

consulta que volen fer el dia 9 de novembre. Artur 

mas ha tornat a demanar al govern espanyol que 

escolti el clamor de la gent que avui tornarà a sortir 

als carrers de Barcelona. El president de la 

generalitat ha fet aquestes declaracions després de 

participar  en el primer acte oficial d'aquesta diada 

especial que s'ha celebrat just en el lloc en que el 

govern fa 300 anys va caire ferit el llavors conseller 

en cap Rafael Casanova.  

PM corresponsal  48” 2:36” 

BVU Amb música. Així ha començat l'agenda 

institucional. Ha sigut un acte simbòlic en record a 

la resistència i de la caiguda del Conseller en cap del 

Govern aleshores Rafael Casanova. 300 

violoncel·listes han interpretat l'obra composada per 

Albert Ginobart, que porta per títol “érem, som i 

serem”.  

A continuació s'ha procedit a la tradicional ofrena 

floral al monument de Casanovas que llueix una 

estelada en el seu cim, les primeres flors les ha posat 

el propi president Artur mas qui avui ha llençat un 

clar missatge 

PG musics 

PS d'alguns musics  

PS director orquestra 

PG musics 

PS de mas fent l'ofrena 

PM del president al costat 

d'Ortega 

36” 3:12” 

INS Tenim tot el dispositiu a punt per poder votar s'ha 

treballat molt en aquest sentit i per tan estem llestos 

per poder votar el nou de novembre. 

Jo al govern espanyol sincerament el veig molt 

immòbil. Immòbil i sense iniciativa política davant 

d'un problema d'estat com el que en aquests 

moments hi ha a Catalunya 

PM de Mas 21” 3:33” 

BVU Tots els partits politics catalans a excepció del PP 

han participat en la ofrena floral. Tots han coincidit 

en senyalar que l'estat ha de respondre a Catalunya  

PS dels socialistes fent 

l'ofrena 

9” 3:42” 

INS I avui és un dia també per dir-li al president Rajoy, 

que té la obligació de complir i fer complir la llei, 

però té també la obligació de proposar una solució  a 

aquest problema 

PM Miquel Iceta  9” 3:51” 

BVU En representació del PNV ha acudit a Barcelona 

Andoni Ortuzar. Ahir es va reunir amb el president i 

afirma que l'ha vist fort, decidit i carregat de raons 

PS dirigents PNV fent 

ofrena 

PM de Ortuzar 

PS ofrena  

10” 4:01” 

INS Demanem al Govern del senyor Rajoy que escolti la 

veu i la decisió de la societat catalana. I no només 

que l'escolti sinó que l'accepti 

PM Andoni Ortuzar  11” 4:22” 

BVU Els actes institucionals han transcorregut amb 

normalitat a excepció de puntuals moments 

PS d'Anglada passejant 

per Barcelona increpat 

17” 4:39” 
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d’excepció. (crits de “fora fora”). Josep Anglada, 

líder de la Plataforma Democràtica per Catalunya i 

la formació Soluciona han estat escridassats  

per alguns 

independentistes 

PM d'Anglada  

PS d'Anglada passejant 

per Barcelona increpat 

per alguns 

independentistes 

Plató I en dues hores arribarà aquest acte principal amb 

aquesta formació d'una gran V, Eli, els organitzadors 

volen superar el milió i mig de manifestants  

Partició pantalla: PM 

presentadora i PM 

corresponsal 

8” 4:47” 

C.DIR Si, segons les últimes dades que ens han ofert són 

560 persones les que s'han inscrit, això vol dir 100 

mil menys que l'any passat. Però cal dir que l'han 

passat van sortir al carrer mes de1 milió i mig de 

persones  per això s'espera que la manifestació 

d'avui sigui una de les mes multitudinàries que s'han 

celebrat mai. Nosaltres ens trobem en el vèrtex 

d'aquesta V gegant que es farà . Darrera meu tinc 

l'escenari i segurament esteu escoltant que estan fent 

ja els preparatius i els assajos per l'acte que es farà 

aquí aquesta tarda a les 5 i quart aquesta tarda. 

Estem en una de les entrades a la ciutat de Barcelona 

i no paren d'arribar autobusos que han sonar les 

seves botzines al entrar a la ciutat de Barcelona . Tot 

esta preparat i l'ambient als carrers de Barcelona és 

terrible en aquest moment 

PM corresponsal  59” 5:46” 

BVU L'ambient es veu i se sent des de primera hora  PG grup fent-se fotos al 

autocar de la 

independència 

PM d'aquesta gent 

4” 5:50” 

INS -agafant força?(periodista) 

-si si, clar. Hem acabat ara d'arribar des de Girona  

PM home 60 anys 4” 5:54” 

BVU Uns que acaben d'arribar ara des de Girona o giris 

fent-se fotos amb l'estelada 

PS de la família en la 

terrassa d'un xiringuito 

PS noia rossa (giri) amb 

una estelada  

7” 6:01” 

INS Som de Rússia! PM noia giri jove  2” 6:03” 

BVU Banderes independentistes per tot arreu . Ell les ven 

a 5 euros  

PM noi amb una estelada 

a l'esquena 

PM home venent 

estelades  

6” 6:12” 

INS Una 5 euros, 4 tres euros PM venedor estelades 4” 6:16” 

BVU O a 3 si el comprador es bon regatejador . Les 

samarretes vermelles i grogues que ompliran la V 

gegant d'aquesta tarda tenen preu fix, 15 euros i les 

sabatilles de la diada 72. les tenen de Catalunya, 

d’Escòcia i també d'Euskal Herria. 

Són molts, sens dubte més que en anys anteriors els 

bascos que han vingut a celebrar la Diada  

PM venedor estelades 

PP samarreta en una 

parada  

PG paradeta  

PP sabatilla catalana 

PP sabatilla escocesa 

PP sabatilla basca 

PS plaça Catalunya 

PS de grup de bascos  

27” 6:43” 

INS Avui volíem realment expressar a Catalunya, la 

nostra solidaritat, la nostra complicitat i plantejar 

això. Que el seu procés també en part es nostre  

PM Txutxi Ariznabarreta 9” 6:52” 
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BVU Són les hores prèvies a la V gegant d'aquest tarda  PS grup bascos a plaça 

Catalunya desfilant  

4” 6:56” 

INS Volem decidir el nostre futur com a poble i avui és 

un dia important per reivindicar això  

PP home 40 anys  5” 7:01” 

INS Avui és un dia important per fer història. Per 

pressionar als politics  

PM dona 60 anys 

 

4” 7:05” 

INS Poder votar, com a mínim poder votar  PM home 60 anys  3” 7:08” 

INS El 9n votarem i votarem sí sí...i agur Espanya  PM home 60 anys  7” 7:15” 

BVU Tots tenen la mirada posada en la consulta del nou 

de novembre  

 

Sabadell, 10 del matí. Comença la celebració de la 

Diada 

PS i PM nens davant 

autobús independentista 

amb un cartellet que diu 

“pròxima parada 

independència” 

PG ball bastons Sabadell 

6” 7:21” 

INS Primer vinc aquí als actes de Sabadell i després 

doncs agafaré el tren i a la V a Barcelona clar! 

PG ball de bastons 

PM dos nens amb un 

tambor 

PM home 55 anys  

5” 7:26” 

INS Avui és un dia de festa, un dia de festa per nosaltres 

i per això m'he posat la corbata. Esperem que sigui 

la final reivindicativa. L’última reivindicativa i que 

puguem aconseguir la independència  

PM senyor 75 anys amb 

corbata independència 

PP gos amb mocador 

estelada  

10” 7:36” 

INS Avui per a nosaltres això és molt important . 

Catalunya sí sí independent  

PM dona 75 anys  5” 7:41” 

BVU Amb música han amenitzat el matí. Tres columnes 

han partit des de diferents punts de la localitat, totes  

en la mateixa direcció  

PS tamborers 

PG plaça 

PM peus de la gent 

8” 7:49” 

F.DIR  Les tres columnes han confluït en la plaça del 

ajuntament . Abans de partir cap a Barcelona 

reclamaran aquí el dret a decidir.  

PM corresponsal  8” 7:57” 

BVU Primer amb un gran mosaic, un 9 i una N, la data de 

la consulta  

Pla aeri del mosaic “9N” 

PM de la gent sota el 

mosaic 

5” 8:02” 

INS Fem un mosaic per a que ens deixi votar i anirem a 

Barcelona també per sortir al carrer, protestar i que 

ens deixin votar  

PM dona 45 anys  7” 8:09” 

BVU Després han entregat a l’alcalde un document a 

favor del dret a decidir  

PA de l'entrega del 

document  

PP del document  

4” 8:13” 

INS Els compromisos a favor del 9n, de la consulta a 

l'ajuntament i ja anirem cap a Barcelona. 17 

autobusos. 17 autobusos que son unes 950 persones  

PM dona que ha entregat 

el document  

PS de gent pujant a 

l’autobús 

PM dona  

12” 8:25” 

INS Ara anirem cap a Barcelona a fer l'altre mosaic de la 

V per reivindicar que volem votar  

PM dona 70 anys  7” 8:32” 

BVU Ja van de camí i  a les 5 i 14 minuts estaran en el 

tram 24 

PS de gent pujant al bus  7” 8:39” 

Plató  I els que no estan a favor de la independència. Eli 

també celebren la Diada i ho fan apel·lant a la 

Partició pantalla: PM 

presentadora i PM 

6” 8:45” 
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legalitat  corresponsal 

C.DIR Si, el partit popular i ciutadans han celebrat actes 

aquí a Barcelona aquest mati. La presidenta del 

Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho ha dit que 

és el moment de recuperar el seny i la senyera i el 

president de Ciutadans, Albert Rivera ha dit que 

Artur Mas passarà a la història com el president que 

ha aconseguit dividir al seu partit i als catalans. 

Aquestes dues formacions participaran aquesta tarda 

a Tarragona en l'acte ha organitzat Societat Civil 

Catalana en contra de la independència. En aquest 

acte també hi serà la socialista Carme Chacón.  

PM corresponsal  35” 9:20” 

BVU (aplaudiments quan arriba Alicia Sánchez 

Camacho). Les organitzacions contraris a la consulta 

no han participat en la ofrena floral a Rafael 

Casanovas. Han celebrat els seus propis actes. Els 

populars catalans han organitzat un acte en el parc 

de la Guineueta a Barcelona en la que Alicia 

Sánchez Camacho ha demanat recuperar la cordura i 

la senyera en una Diada ha dit que s'estan intentant 

apropiar els independentistes.  

Sánchez Camacho ha qualificat al president de la 

Generalitat com el responsable del fracàs més gran 

de la història de Catalunya  

PA d’Alícia Sánchez 

Camacho arribant a l'acte 

PG de la foto dels 

assistents amb el lema 

“els catalans som gent 

legal”  

PA amb tràveling dels 

participants  

PG de la fotos en el 

moment que llancen els 

globus  

27” 9:47” 

INS Artur Mas volia passar a la història com el màrtir de 

Catalunya i Artur Mas passarà a la historia com el 

responsable del fracàs mes gran de la història de 

Catalunya 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho  

11” 9:58” 

BVU Ciutadans ha reunit vora de 300 persones al barri de 

la Barceloneta. El seu president Albert Rivera diu 

que la  la V de la victòria en les urnes amb un 

avançament electoral  

PA Albert Rivera i altres 

membres de ciutadans 

brindant 

PM de ribera parlant 

distesament amb altra 

gent 

PM d'una parella amb una 

samarreta que diu “aquest 

català no vol la 

independència”.  

11” 10:09

” 

INS Doncs estic convençut que Artur Mas posarà fi a la 

legislatura, primer perquè ha fracassat i segon per 

salvar-se ja veure si per una comissió d’investigació 

o d'acabar imputat juntament amb Pujol   

PM Albert Rivera 9” 10:18

” 

BVU Els no independentistes també sortiran al carrer 

aquesta tarda convocats per l’agrupació Societat 

Civil Catalana. L'acte tindrà lloc a Tarragona  on 

reivindicaran la senyera i la continuïtat de Catalunya 

a Espanya. En l'acte participaran dirigents del PP 

català i Ciutadans 

PG de l'estand de Societat 

Civil Catalana  

PP gorra que diu 

“recuperem el seny, 

recuperem la senyera” 

PM dels organitzadors 

15” 10:33

” 

C.DIR I aquest mati també hi ha hagut dues manifestacions 

aquí de signe contrari. Una organitzada per Alianza 

Nacional i una altra de signe contrari organitzada per 

un grup d’antifeixistes. Les dues manifestacions 

s'han fet en el mateix lloc en el barri del Raval  i 

amb unes estrictes mesures de seguretat per evitar 

que coincidissin, però malgrat això hi ha hagut 

PM corresponsal  

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal PS 

manifestació AN 

PP pancarta “contra la 

manipulació separatista 

de la història. Catalanitat 

33” 11:06

” 
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moment de gran tensió amb insults i inclús amb 

alguns cops 

és hispanitat” 

PP bandera AN 

PG manifestació AN 

PG manifestació 

antifeixista 

PP pancarta “volem un 

barri sense nazis” 

PG càrregues policials 

Plató Gracies Eli, anem ara a Madrid, des d'allà es segueix 

amb molta atenció aquesta Diada. Amaia, Rajoy no 

s'ha pronunciat directament però si ha  llençat un 

missatge entre línies 

Presentadora-plató  

Partició pantalla: PM 

presentadora i PM 

corresponsal 

10” 11:16

” 

C.DIR El president del govern espanyol no perd ocasió per 

destacar avantatges de la unitat i solidaritat entre els 

ciutadans de l'estat espanyol i ho ha fet avui en un 

acte sobre trasplantaments d’òrgans.  

Els actes de la Diada es convoquen per la tarda, no 

seran multitudinaris però sí cridaners. De 

recolzament i en contra: 4 organitzacions d'extrema 

dreta es concatenaran davant Blanquerna i està 

autoritzat. Recordem, Blanquerna és la seu de la 

Generalitat en aquesta ciutat i fa un anys va ser 

atacada per grups d'ultres . En altres places sortiran 

marees socials de Madrid per recolzar el dret a 

decidir 

PM corresponsal 

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS de 

Rajoy entrant a l'acte, PM 

de Rajoy reunit 

 

PM corresponsal  

42” 11:58

” 

plató El Lehendakari Urkullu ha enviat una salutació al 

poble català a traves de les xarxes socials el 

Lehendakari... 

Presentadora-plató 6” 12:04

” 

INF Recorda que avui es la festa en defensa de les 

llibertats i les institucions catalanes . Cita 

expressament el passatge dels segadors, himne 

català que proclama que Catalunya serà rica i plena 

Missatge al Facebook del 

president Urkull + foto 

seva  + icona Facbook 

11” 12:15

” 

 

 

Teleberri 2 

 

11/09/2014 

Sumari OFT La jove de la imatge complirà 16 anys el pròxim dia 

9 de novembre i avui ha exigint votant 

simbòlicament que els catalans puguin tenir veu en 

les urnes en la consulta convocada per l’Assemblea 

Nacional Catalana. Ha sigut en la representació de la 

V que han protagonitzat centenars de milers de 

persones en els carrers de Barcelona reivindicant el 

dret a les urnes  

PM de la noia dipositant 

la papereta s'obre fins a 

PG 

GPG de la V 

PG de la riada a gran via 

amb les 4 barres ben 

marcades  

GPG de la V 

23” 23” 

Plató Bona nit. La Diada ha sigut novament una jornada 

de demostració popular a favor el referèndum 

d’autodeterminació. Un any mes la diada ha tornat a 

ser reivindicativa  però sobretot molt participativa  

Presentador-plató 13” 36” 

OFT (crits: in inde independència). Centenars de catalans 

arribats des de diferents punts han cridat a una a 

favor de la independència. El centre de Barcelona 

s'ha convertit en una V gegant per deixar clar que 

volen poder decidir el seu futur 

PG de la gent a la V 

PS tres nens cridant in 

inde independència 

PP d'un nen a espatlles 

del pare 

PM d'una parella fent-se 

un selfie  

PS de les banderes 

onejant al vent 

PS amb tràveling de 

17” 53” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

manifestants saludant a 

càmera.  

INS Com a mínim poder votar  PM home 70 anys 1” 54” 

INS Volem decidir el nostre futur com a poble  PM home 60 anys 2” 56” 

INS Perquè volem la independència  PM dona 35 anys + nena 2 58” 

INS Perquè creiem que podem reclamar alguna cosa que 

es nostra, la llibertat, la independència i poder votar 

el dia 9  

PM home 40 anys 6 1:04” 

plató El president Artur Mas acaba de fer una valoració de 

la Diada, Eli que ha dit?  

Partició pantalla: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

4” 1:08” 

C.DIR El president Mas acaba de dir que se sento orgullós 

de ser el president d'aquest país i que els catalans 

han tornat a enviar a Europa i al món un missatge 

potentíssim i ha dit que pren bona nota del clam a 

favor de la Unió dels partits  

PM corresponsal  19” 1:27” 

INS Aquet manera de fer les coses és un missatge 

potentíssim que enviar a tot el mon i per tan us 

agraeixo de tot cor com a president de Catalunya 

PM de Mas i al fons 

Ortega 

12” 1:39” 

Plató  I a tarragona la imatge ha sigut aquesta altra  Presentadora-plató  2” 1:41” 

OFT (se sent: la senyera es de todos”)Una senyera per 

reivindicar precisament el dia de la Diada la unió 

amb Espanya. Convocats per Societat Civil 

Catalana, PP, Ciutadans i alguns socialistes catalans 

també han acudit a la cita contra el procés 

sobiranista  

PG de l'acte 

PM de gent onejant la 

senyera gegant 

PG del públic 

17” 1:58” 

Notícia Plató  Catalunya ha tornat a fer-ho. Un any mes ha 

aconseguit una Diada de la que es parlarà i molt. A 

les 5 i 14 minuts d'aquesta tarda  una V humana 

formada per centenars de milers de catalans ha 

ocupat en centre de Barcelona.  

Han sigut 11 km de reivindicació en forma de V de 

victòria i de votar . 2 dels carrers principals de la 

ciutat condal s'han omplert per demanar que el 

pròxim 9 de novembre, Eli Zunzunegui, hi hagi 

consulta   

Presentadors-plató  27” 2:25” 

C.DIR Si, per tercer any consecutiu els catalans han tornat a 

sortir en massa al carrer per demanar que els deixin 

votar i decidir el seu futurs. La imatge de la diagonal 

i la gran via plena de gent fent els colors de la 

senyera era realment impressionant. Aquí en el 

vèrtex d'aquesta V gegant que han fet els catalans 

estava l'escenari on al final han fet els discursos. 

Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea 

Nacional Catalana,  ha demanat amb claredat al 

Govern i al Parlament  que el dia 9 de novembre 

tregui les urnes per a que els catalans puguin decidir.  

PM corresponsal  39” 3:04” 

BVU Aquesta jove que el pròxim 9 de novembre farà 16 

anys ha dipositat un vot simbòlic en una urna. 

Aquest gest, aquest vot ha donat inici a l'enorme V 

humana que a marcat la gran via i la diagonal de 

Barcelona.  

(silenci mentre passen els GPG aeris) 

PG del vèrtex 

PM de la noia dipositant 

el vot a l'urna 

GPG aeris de la V des del 

vèrtex amb tràveling 

GPG aeris de diversos 

58” 4:02” 
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A les 17:14 milers i milers de persones (crits de la 

gent) amb samarretes grogues o vermelles, cadascun 

ambla que li tocava, han dibuixat una senyera 

gegantesca., que significa: victòria, voluntat i votar . 

També s'han posat la samarreta l'alcalde de 

Barcelona Xavier Trias i el portaveu del govern 

Francesc Homs entre altres. Artur Mas no ha 

participat en la mobilització. 

En l’escenari la presidenta de l’Assemblea Nacional 

Catalana Carme Forcadell ha demanat precisament 

als politics... 

trams 

PM d'una família amb 

nenes a la V, que s'alça 

fins a PG del tram 

PM de Trias amb 

tràveling fins a Homs 

PG del vèrtex 

PS renglera 

INS Que deixin de banda els interessos de partit i que 

actuïn d'acord amb el moment de transcendència 

històrica del moment que estem vivint 

PM Forcadell 10” 4:12” 

BVU Que deixin de costat els seus interessos  i que actuïn 

d'acord amb el moment de transcendental que viuen. 

Per la seva part la presidenta d’Òmnium Cultural, 

Muriel Casals han dit que no tenen por 

PG vèrtex 

PS de Muriel Casals 

11” 4:23” 

INS La veu del poble de Catalunya esta per sobre del que 

opini un tribunal partidista de Madrid 

PA Muriel Casals 8” 4:29” 

BVU Perquè la veu del poble català esta per sobre d ela 

opinió d'un tribunal partidista de Madrid. Han sigut 

11 km de via humana en la que s'han aixecat 54 

castellers i en la que s'han costat constantment crits 

sobre la independència  

la Guardia urbana a xifrat l’assistència en 1 milió 

800 mil persones (crits in inde idnependència) 

GPG aeri vèrtex 

PG aeri d'un casteller 

PS casteller 

PG escenari 

23” 4:52” 

C.DIR Doncs al finalitzar aquesta V, el president Mas ha 

rebut al Palau de la Generalitat a les presidentes 

d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional 

Catalana. Un cop acabada la trobada el president 

mas ha fet un discurs institucional per agrair als 

convocants el gran èxit d'aquest V gegant que avui 

han fet els catalans. Ha dit Artur Mas que les 

imatges que ha vist avui son impressionants i 

impactant i emotives. Ha dit sentir-se orgullós 

d'aquest país i que malgrat les dificultats se sent 

compromès a no defraudar a ningú. Això és el que 

acaba de dir Artur Mas en una compareixença que 

ha fet al Palau de la Generalitat. 

El cert és que el que avui hem viscut aquí a 

Catalunya ha sigut mol impressionat, tantíssima gent 

al carrer per tercer any consecutiu i a més a més en 

un ambient festiu i molt familiar  

PM corresponsal  1:03

” 

5:55” 

INS I és el moment finalment que s’avinguin d'una forma 

o d'una altra a asseure’s sobre la taula a negociar el 

termes en que el poble català ha de poder expressar-

se lliurement a les urnes que es precisament un 

missatge de radicalitat democràtica  

PM de Mas amb Ortega 

al fons 

15” 6:10” 

BVU (crits in inde independència). 5 i 14 minuts de la 

tarda així es veu la V des de l'interior. L’han 

conformat entre aplaudiments i crits 

d’independència. Des de nens fins a jubilats. Són les 

mil cares de la via catalana 

PS marea  

PM de la marea 

PS d’estelades i ikurriñas 

PP nen al cotxet  

PS 3 nenes cridant 

independència 

17” 6:27” 
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INS Tenim 80 i pico anys ja no podem estar dretes, però 

si hem vingut. El cor està aquí.  

PM dos iaies 

PM nen 

7” 6:34” 

INS Que no falti el senfie, no?, volem manifestar que 

nosaltres volem una Catalunya lliure 

PM parella fent-se una 

selfie 

PM jove 20 anys 

6” 6:40” 

INS Te 5 mesos! Es històric això . Havíem de ser-hi! PM dona amb un nadó  4” 6:44” 

BVU A aquets britànica la diada li ha agafat per sorpresa a 

Barcelona . Venia de turisme i aquí li han explicat 

que Catalunya busca la independència, ella pren part 

de la Diada.  

PA noia britànica 9” 6:53” 

INS Si, estic prenent part de la V PM noia britànica 2” 6:55” 

 A l'horitzó nomes es veuen estelades. Hi ha gent que 

inclús se la pintat a la cara. 

  

PP estelades al vent 

PP noia amb la senyera a 

la cara 

5” 7:00” 

F.DIR I entre milers i milers d’estelades també hi ha lloc 

per les ikurriñas. Aquest es el tram 60 i aquí es 

concentren la major part dels bascos que avui 

participen en la via catalana 

PM grup de bascos amb 

ikurriñas 

PM corresponsal 

10” 7:10” 

INS Per recolzar el procés sobiranista català. En aquest 

moments tenim a Escòcia ja a un pas, esperem que 

tot surti be i el que no es pot anular són les ànsies de 

llibertat i de sobirania d'un poble 

PM home basc 50 anys 14” 7:24” 

INS  PM home basc 30 anys  7” 7:31” 

BVU Entre els assistents una delegació de Gure Esku 

Dago 

PS de bascos  4” 7:35” 

INS Com a exemple en serveix,ho veiem i veurem 

nosaltres quin camí seguim i aquest és un camí del 

que aprendrem molt segur 

PM home basc 40 anys  8” 7:43” 

BVU Els representants de EH Bildu han estat al vèrtex de 

la V 

PS de bascos  5” 7:48” 

INS Amb molta enveja i amb el desig de que aquesta 

fortalesa pugui portar el procés sobiranista endavant 

pugui ser també una realitat a Euskal Herrria a la 

major brevetat possible 

PM home basc 50 anys  9” 7:57” 

BVU Ells han vingut de Sant Quirze del Vallès, un poble a 

mitja hora en cotxe de Barcelona . 16 autobusos 

9000 persones , entre elles Jack, fill d'exiliats va 

néixer a Tolouse als 60 i tants s'ha nacionalitzat 

espanyol per poder votar en la consulta del 9 de 

novembre 

PS de gent de Sant Quirze 

PS estelades 

PM de Jack  

PP de Jack  

20” 8:17” 

INS Per després beneficiar la societat catalana PP Jack 4” 8:21” 

BVU Ell ho diu així, nacionalitzar-se espanyol per poder 

ser català (crits de: in inde independència). 

L'espera fins les 17:14 es fa llarga i el nerviosisme 

es pot palpar . Pendents de la ràdio molts, per saber 

com es desenvolupa la V i altres debatent sobre el 

futur 

PS des de la V amb 

estelades onejant  

PM pare fent-se una selfie 

amb el fill 

PM dues dones 

PM matrimoni amb una 

nena 

PM home jack 

27” 8:48” 

INS Aquest any serà el mateix hi haurà més gent que 

l'any passat i una vegada mes el govern espanyol 

PP papereta consulta 

2014 feta per un ciutadà  

15” 9:03” 
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dirà que ha sigut un dia festiu, tranquil a Catalunya i 

que no escolta res i passant així el temps 

PM home 70 anys jack 

BVU Crits de volem votar (se senten) i arriba ja el 

moment, 17:14 (crits: in inde independència) 

PG de la V 

PM de la gent col·locant-

se en fila 

12” 9:15” 

INS És el tercer any que vinc i ara em sembla que el 

procés està madur i espero que l'any que ve no es 

torni a fer aquest tipus de manifestació perquè ja 

tindrem alguna cosa palpable 

PM home 70 anys jack 19” 9:34” 

BVU Així ho espera i ho desitja Jack en la V gegant (els 

nens criden: visca Catalunya! Lliure!) 

PM nen tocant el tambor, 

s'obre fins que es veuen 

diversos nens 

9” 9:43” 

Plató  Doncs tot el contrari s'ha viscut a Tarragona perquè 

allà la diada sa celebrat reivindicant la unitat amb 

Espanya i amb la senyera. En aquest acte han 

participat populars ciutadans i alguns socialistes 

catalans com Carme Chacón.  

Presentadora-plató  13” 9:56” 

BVU Societat civil catalana ha desplegat a Tarragona una 

senyera de 50 metres de llarg per 12 d'ample. Amb 

aquest gest han celebrat la diada, reivindicant la 

senyera de tots els catalans i defensant la Catalunya 

dins d’Espanya. 

A l'acte han acudit entre d'altres la socialista, Carme 

Chacón i els líders del PP català i ciutadans. 

Precisament aquests dos últims partits han celebrat 

els seus propis actes d'aquest mati i cap a acudit a 

l'ofrena floral Casanova. El PP al parc de la 

Guineueta de Barcelona ha dit que el procés 

independentista està en decadència. 

Alicia Sánchez Camacho ha criticat que Artur Mas 

està portant als catalans a l'abisme.  

PP pancarta “estrellar 

Catalunya no!” 

PG lloc 

PG de la senyera 

PM interior de la senyera 

PG acte del PP 

PM amb tràveling dels 

politics assistents a l'acte 

del PP 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho cantant els 

segadors 

PG dels globus que han 

llençat 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho aplaudint 

després de l’acte 

37” 10:33

” 

INS Artur Mas volia passar a la història com el màrtir de 

Catalunya i Artur Mas passarà a la història com el 

responsable del fracàs més gran de la història de 

Catalunya 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

12” 10:45

” 

BVU Ciutadans s'ha reunit al barri de la Barceloneta. Allà 

Albert Rivera ha dit que volen la V de la victòria en 

les urnes amb un avançament electoral  

PA Albert Rivera i altres 

membres de ciutadans 

brindant 

PM de ribera parlant 

disstesament amb altra 

gent 

PM d'una parella amb una 

samarreta que diu “aquest 

català no vol la 

independència”.  

8” 10:53

” 

INS Doncs estic convençut que Artur Mas posarà fi a la 

legislatura, primer perquè ha fracassat i segon per 

salvar-se ja veure si per una comissió d’investigació 

o d'acabar imputat juntament amb Pujol   

PM Albert Rivera 9” 11:02

” 

Plató Això a la tarda però pel mati, Eli tornem cap a tu, 

pel matí s'han celebrat els actes tradicionals de la 

Partició pantalla: PM 

corresponsal i PM 

13” 11:15

” 
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Diada. Aquest any especials al tractar-se del tri 

centenari d'una data senyalada, 1714 

presentador 

C.DIR Si, no hi ha dubte que la imatge que quedarà 

d'aquesta Diada de la independència 2014 és aquesta 

V gegant a la que ens referíem, però pel matí, també 

s'han fet els actes institucionals. La tradicional 

ofrena floral al monument de Rafael Casanova i 

aquest any un acte nou en el que han participat 300 

violoncel·listes 

PM corresponsal  23” 11:38

” 

BVU (música) Amb musica. Així ha començat l'agenda 

institucional. Ha sigut un acte simbòlic en record a 

la resistència i de la caiguda del conseller en cap de 

Barcelona al 1714 Rafael Casanova. 300 

violoncel·listes han interpretat l'obra composada per 

Albert Ginobart, que porta per títol “érem, som i 

serem”.  

A continuació s'ha procedit a la tradicional ofrena 

floral al monument de Casanovas que llueix una 

estelada en el seu cim, les primeres flors les ha posat 

el propi president Artur Mas qui avui ha llençat un 

clar missatge 

PG musics 

PS d'alguns musics  

PS director orquestra 

PG musics 

PS de mas fent l'ofrena 

PM del president al costat 

d'Ortega 

37” 12:15

” 

INS Tenim tot el dispositiu a punt per poder votar s'ha 

treballat molt en aquest sentit i per tan estem llestos 

per poder votar el nou de novembre. 

Jo al govern espanyol sincerament el veig molt 

immòbil. Immòbil i sense iniciativa política davant 

d'un problema d'estat com el que en aquests 

moments hi ha a Catalunya 

PM de Mas 21” 12:46

” 

BVU Tots els partits politics catalana a excepció del PP 

han participat en la ofrena floral . Tots han coincidit 

en senyalar que l'estat ha de respondre a Catalunya 

PG ofrena del PSC  9” 12:55

” 

INS I avui és un dia també per dir-li al president Rajoy 

que té l’obligació de complir i fer complir la llei 

però també té l’obligació de proporcionar una 

solució a aquest problema 

PM Iceta  9” 13:04

” 

BVU En representació del PNV ha acudit a Barcelona 

Andoni Ortuzar. Ahir es va reunir amb el president i 

afirma que l'ha vist fort, decidit i carregat de raons 

PS dirigents PNV fent 

ofrena 

PM de Ortuzar 

PS ofrena  

10” 13:14

” 

INS Demanem al govern del senyor Rajoy que escolti la 

veu i la decisió de la societat catalana. I no nomes 

que l'escolti sinó que l'accepti 

PM Andoni Ortuzar  11” 13:25

” 

BVU Els actes institucionals han transcorregut amb 

normalitat a excepció de puntuals moments 

d’excepció. (crits de fora fora). Josep Anglada, líder 

de la Plataforma Democràtica per Catalunya i la 

formació Soluciona han estat escridassats  

PS d'Anglada passejant 

per Barcelona increpat 

per alguns 

independentistes 

PM d'Anglada  

PS d'Anglada passejant 

per Barcelona increpat 

per alguns 

independentistes 

15” 13:40

” 

Plató  Veiem abans un a Tarragona però també a Madrid hi 

ha hagut actes per respondre a la Diada i contra de la 

independència catalana.  

Presentadora-plató  10” 13:50

” 
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OFT La plataforma “libres e iguales” s'ha concentrat 

dirigida per la fundació FAES del Partit Popular. 

Falange espanyola i uns altres tres grups de la 

ultradreta s'han donat cita davant la seu de la 

generalitat a Madrid que fa just un any va ser 

atacada per un grup d'ultres 

PM Ana Botella 

PG de l'acte 

PA de gent amb banderes 

falangistes a davant la seu 

de la generalitat  

PP bandera falangista 

15” 14:05

” 

 

Telebrri 1  

 

09/11/2014 

Sumari OFT És 9 de novembre i a Catalunya es vota en un procés 

participatiu per conèixer la opinió d’aquells que han 

decidit acostar-se fins les urnes sobre si Catalunya 

ha de ser un Estat i si ha de ser independent . En un 

ambient festiu amb una certa emoció en l'ambient i 

amb llargues cues fins a les urnes, des de primers 

hora del mati milers de persones han volgut deixar el 

seu vot i la seva opinió 

PG cua al col·legi 

PP papereta 

PP rellotge a les 9hh 

PM gent votant 

PP urna 

PM gent votant 

23” 23” 

INS Quan tanta gent ho demana no hi ha lleis que ho 

puguin no permetre 

PM Guardiola 7” 30” 

INS Estic molt emocionada PM dona 60 anys 2” 32” 

INS No em poden prohibir que em preguntin coses PM home60 anys 3” 34” 

INS Jo he votat que no perquè en principi no vull que ens 

treguin d’Europa.  

PM home 55 anys amb 

samarreta del Reial 

Madrid 

4” 38” 

plató Bona tarda, un procés que no te validesa legal però 

si te un pes polític indiscutible. Un procés que s’està 

celebrar sense incidents majors i en un clima de 

normalitat. 

A les figures politiques que defensen que es pregunti 

a la ciutadania hem vist aquest mati ... 

Presentadora-plató  19” 57” 

OFT ...dipositar el seu vot, entre elles el president de la 

Generalitat que ha dipositat el seu vot una urna. Una 

foto que s'ha allargat a petició dels molts mitjans de 

comunicació que es trobaven en el lloc. Fins les 

urnes s'hi ha acostat també el líder d'Esquerra, Oriol 

Junqueras que presideix una de les meses de 

participació i el portaveu del grup català al Congrés 

Durant i Lleida. 

Un procés que per al president Mas es només un 

primer pas.  

PG Artur Mas votant amb 

els periodistes al voltant 

PM Artur Mas amb la 

papereta 

PS Junqueras fent de 

voluntari  

PP urna 

PM de Duran i Lleida 

votant 

 

23” 1:20” 

INS Jo crec que ens hem guanyat el dreta a un 

referèndum definitiu i si pot ser que és el nostre 

desig, acordat 

PM de mas 9” 1:29” 

INS Passi el que passi avui hem guanyat  PP Forcadell 4” 1:33” 

plató En aquets Teleberri i al llarg del dia aquí a ETB 

estarem atents al que succeeixi a Catalunya. Els 

detalls del que succeeixi allà ens els explicaran  els 

nostres company Eli Zunzunegui i Juan Carlos 

Etxeberria. I de moment Juan Carlos bona tarda, del 

que podem parlar fins ara es de normalitat  i de les 

primeres dades de participació.  

Presentadora-plató 

 

Es parteix pantalla en 3: 

PM corresponsal a sala de 

prema, PM presentadora, 

PM correponsal col·legi 

electoral  

20” 1:53” 

C.DIR Si, tranquil·litat perquè malgrat aquesta investigació 

oberta per part de la fiscalia, els mossos d’esquadra 

s'han dedicat a certificar quins edificis han obert 

però sense requerir identificació als voluntaris que 

PM corresponsal  23” 2:16” 
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estan en les urnes. I en quant a participació, la dada, 

fins a la 1 de la tarda. Ho acabem de conèixer de la 

boca de Joana Ortega.  

INF En tan sols 4 hores, 1.142.910 catalans han acudit a 

participar en aquest procés. Tenint en compte que la 

xifra dels promotors del mateix col·loquen...   

Numero de participants a 

la 13h.  

8” 2:24” 

C.DIR ... com a xifra de l’èxit son els 2 milions, la veritat 

es per tenir-ho molt en compte. 

PM corresponsal 3” 2:27” 

Plató  La notícia avui esta sobretot en els carrers de 

Catalunya , Eli, des d'abans que obrissin els locals 

on es pot participar en aquest procés hem vist cues 

llargues. Com s'està vivint aquesta jornada allà a peu 

d'urna? 

Presentadora-plató 

 

Es parteix pantalla en 2: 

PM corresponsal col·legi 

electoral, PM 

presentadora,  

13” 2:40” 

C.DIR Amb absoluta normalitat si tenim en compte les 

circumstàncies amb les que avui els catalans estan 

votant. La veritat es que la gent ha acudit a votar 

amb il·lusió i m'atreviria a dir que fins amb un unt 

d’emoció . Aquí al col·legi Jacint Verdaguer de 

Barcelona  en el que ens trobem hi ha hagut cues de 

gent durant tot el mati fins la 1 aproximadament. 

Ara es nota la hora de dinar i l’afluència de gent ha 

baixat 

PM corresponsal  

es parteix pantalla en 2: 

pm corresponsal col·legi 

electoral, PM i PP de gent 

votant, PP cartell 

recollida signatures 

PM de gent signant 

PP mà signant 

28” 3:08” 

plató A Catalunya avui es diu d'urnes i de participació un 

procés,  Aizpea Zearreta, del qual poc es diu avui 

des del Govern central de l'Estat i del partit que el 

sustenta 

Presentadora-plató 9” 3:17” 

C.DIR El president del govern espanyol segueix atent des 

del seu despatx tot el que està passant a mes de 600 

km d’aquí però no s'espera que comparegui . 

Mariano Rajoy es centra ja en el que pugui venir a 

partir de demà 

PM corresponsal  15” 3:32” 

Plató Les urnes s'han col·locat en els locals de Catalunya 

habilitats per la participació i fins a aquestes urnes ... 

Presentadora-plató 8” 3:40” 

OFT ...s'hi han volgut acostar els partits bascos que 

recolzen el dret a decidir. Representant del partit 

nacionalista basc i de EH Bildu han volgut mostrar 

de forma conjunta els seu recolzament i solidaritat a 

aquest procés obert i al poble català  en una jornada 

que han qualificat d’històrica 

PS entrada al Born 

PM de dirigents del PNV 

i EH Bildu 

PG de la foto dels bascos 

amb la ikurriña 

PM dirigents un altre cop 

13” 3:53” 

Notícia plató Aquest nou de novembre s’eixia avui amb una certa 

incertesa a Catalunya pel procés de participació 

convocat per aquesta jornada . Una incertesa 

abonada per la petició de la fiscalia cap als mossos 

d’esquadra per a que identifiquessin als responsables 

de l’obertura dels locals on es col·locarien les urnes. 

A aquesta hora aquella incertes sembla haver-se 

dissipat i del que podem parlar Juan Carlos 

Etxeberria, bona tarda de nou, és de normalitat  i de 

participació.  

Presentadora-plató  27” 4:20” 

C.DIR Si, absoluta normalitat és l’expressió que utilitzava 

la vicepresidenta  Joana Ortega per definir com està 

transcorrent al jornada . Aquesta incertesa es 

dissipava perquè els mossos d’esquadra s'han 

PM corresponsal  38” 4:58” 
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limitatat certificar quins edificis estaven oberts però 

no han demanat identificació a cap voluntari ja que 

des del matí la Generalitat va dir que assumia tota la 

responsabilitat de l’obertura dels edificis públics. 

Esperarem quines conseqüències jurídiques té 

aquesta decisió perquè efectivament hi ha una 

investigació en marxa, però això serà a partir de 

dema. Avui sens dubte la notícia és el procés en si, la 

participació i la Diada. En nomes 4 hores... 

INF ...1.142.910 persones han pres part en aquest procés 

participatiu. Insistim en que la xifra que els 

organitzadors es marquen , automarquen, per definir 

l’èxit o el fracàs està al voltant dels 2 milions i 

aconseguir 1.142.000 persones en nomes 4 hores ... 

Numero de participants a 

la 13h.  

14” 5:12” 

C.DIR ...Sens dubte és molt significatiu i rellevant  PM corresponsal  4” 5:16” 

Plató  En aquest procés de participació Juan Carlos hem 

vist imatges que ens recorden també a les d'altres 

processo electorals: hem vist urnes, hem vist també 

politics deixant la seva opinió també en aquestes 

urnes en un ambient de molta expectació mediàtica   

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PM 

presentadora 

17” 5:33” 

C.DIR Si, la veritat es que si algú arribes aquest mati a 

Barcelona i entrés en un col·legi electoral sense 

saber de què va tot això la conclusió que segurament 

en trauria és que avui aquí es celebren o eleccions o 

com a mínim un referèndum, i ja si hagués vist a 

Artur Mas rodejat de càmeres i sent rebut entre 

aplaudiments dipositant el seu vot, doncs 

segurament pensaria que son unes eleccions 

presidencials. En qualsevol cas l’expectació 

mediàtica és enorme, són més de 240 els mitjans que 

estan cobrint aquest procés participatiu i la meitat 

d'ells són mitjans estrangers. No sembla que aquest 

hagi de ser l’únic procés participatiu que celebri 

Catalunya perquè just després de votar el propi Artur 

Mas deia que amb l'exercici d'avui Catalunya s'ha 

guanyat el dret a realitzar un autèntic referèndum  

PM corresponsal 

 

Partició pantalla en 2: pm 

corresponsal i PG de mas 

votant, PG de mas amb la 

premsa 

PM de periodistes 

PP portades diaris al 

quiosc 

47” 6:20” 

BVU Entre aplaudiments ha arribat Artur Mas al seu punt 

de participació (crits de president president) 

acompanyat per a seva dona. Ha votat SíSí.  

PP de mas 

PM de mas amb la 

papereta rodejat de 

periodistes 

10” 6:30” 

INS Ens ha costat molt arribar fins aquí, moltíssim, ha 

sigut molt dur, és increïble la veritat que una 

democràcia teòricament consolidada... 

PM de Mas 12” 6:42” 

OFT ...sigui tan difícil poder arribar a que la gent 

s'expressi amb normalitat. Després de tot el que 

venim fent... 

PM de mas i la seva dona 

d’esquena mirant cap als 

periodistes 

8” 6:50” 

INS ...jo crec que ens hem guanyat el dret a decidir, el 

dreta a un referèndum definitiu i si pot ser, que es el 

nostre desig, acordat amb l'Estat de tal manera que 

ho puguem fer com en els països normals i 

democràticament civilitzats 

PM de Mas 15” 7:05” 

BVU Ha recordat que ens els pròxims dies es posarà en 

contacte amb Mariano Rajoy i, missatge també a la 

fiscalia.  

PG Artur Mas sortint del 

col·legi rodejant de 

premsa 

5” 7:10” 
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INS Si la fiscalia vol conèixer qui és el reposable d’obrir 

els col·legis, en aquest cas els públic de Catalunya, 

només cal que em mirin a mi, el responsable sóc jo.  

PM de Mas 13” 7:23” 

BVU En el mateix col·legi ha votat també Pasqual 

Maragall. A prop d’aquí Josep Antoni Duran i 

Lleida: Sí a la primera pregunta, No a la segona 

PM de Maragall a la porta 

del col·legi 

PM de Duran i Lleida 

votant 

8” 7:31” 

INS He votat que no a la segona respectant moltíssim i 

entenent a més a més que aquí hi hagi moltes 

persones que entenen que la independència és la 

única via per arribar al que ells desitgen. Però jo en 

aquest sentit, reitero, que he votat que No  

PP de Duran i Lleida 14” 7:45” 

BVU És la mateixa opció que ha elegit Joan Herrera 

d'iniciativa, que reitera que la importància està en a 

participació 

PM d’Herrera votant 6” 7:51” 

INS La consulta la guanyarem i la guanyarem avui amb 

molts participació  

PM d’Herrera 3” 7:54” 

F.DIR Molts dels representants dels partits pro consulta 

avui a més a més també són voluntaris. És el cas 

d’Oriol Junqueras d'ERC, presideix una mesa de 

participació en aquesta escola de la seva localitat  

PM Junqueras fent de 

voluntari en una mesa 

PM corresponsal 

11” 8:05” 

INS Aquesta jornada serà un èxit i que serà una passa 

més, una passa important en un camí que tindrà un 

moment decisiu... 

PM Junqueras 6” 8:11” 

OFT ...en la construcció d'una majoria parlamentària i 

explícitament independentista que votarà per la 

independència de Catalunya. 

PM gent votant a les 

urnes 

6” 8:17” 

INS Avui els catalans comencem a decidir que vol ser 

lliures, que volem ser una nació lliura les nacions 

lliures voten 

PM Josep Rull 10” 8:27” 

BVU La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana ha 

votat a Sabadell 

PM de Forcadell votant 4” 8:31” 

INS Jo crec que significa un triomf de la democràcia i de 

les llibertats. Ens ha costat molt arribar a aquí i jo 

crec que arribant aquí hem guanyat. Passi el que 

passi avui hem guanyat.  

PM Forcadell 10” 8:41” 

C.DIR Insistim en aquesta dada de participació 1.140.000 

catalans, han votant en les 4 primeres hores 

d'aquesta consulta participativa. La dada final la 

coneixerem als vols de les 10 i mitja de la nit . 

Aprofitem per dir-los-hi que cap a les 12 posarem en 

marxa un informatiu especial que realitzarem des 

d'aquest mateix centre de premsa. El resultat de la 

consulta és, no oblidem que el que se’ls hi ha 

preguntat als catalans és si volen Catalunya sigui un 

Estat i si volen que aquest Estat sigui independent. 

El resultat d'aquesta pregunta no es coneixerà fins 

demà.  

PM Corresponsal 31” 9:12” 

plató Perfecte Juan Carlos. En aquest 9 de novembre el 

carrer pren la paraula a Catalunya i al davant de les 

urnes, Eli Zunzunegui, bona tarda de nou, hem vist 

gent, cues, emoció i expectació 

es parteix pantalla en 3: 

PM corresponsal a sala de 

premsa, PM presentadora, 

PM corresponsal col·legi 

electoral  

11” 9:23” 
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C.DIR Bona tarda, doncs sí, aquí en l'escola Jacint 

Verdaguer de Barcelona en el que ens trobem em 

viscut tot això que deies tu, cues, emocions i molta 

expectació. Us diré que a les 9 del matí quan aquest 

col·legi ha obert les seves portes la gent ha 

començat a aplaudir espontàniament i hem vist a 

moltes persones emocionades, entre elles la 

directora d’aquest col·legi que avui està aquí , no 

com a directora, sinó com a voluntària. Això que 

avui hem viscut aquí, llarguíssimes cues de gent que 

s'han mantingut quasi fins la 1 del migdia i que no 

les ha espantat ni tan sols la pluja que a aquella hora 

ha començat, però han baixat substancialment fa un 

moment perquè l'hora de dinar és sagrada i això es 

nota aquí. Ara aquí hi ha menys afluència de gent, 

però duran tot el  dia, en els 1300 locals que s'han 

posat a disposició dels catalans per a que puguin 

exercir el seu dret a votar . S'han viscut escenes com 

les que hem viscut avui, llargues cues de gent 

disposades a votar  . en total hi ha mes de 6500 

urnes instal·lades en aquests locals i 40.000 

voluntaris que s'han pres la feina molt i molt 

seriosament i que gràcies a ells s'està podent dur a 

terme aquesta jornada en pau i tranquil·litat perquè 

l’únic incident que s'ha produït del qual en tenim 

constància és un petit incident en un col·legi de 

Girona en el qual han aparegut 4 persones 

encaputxades cridant a favor d’Espanya. Com diem 

una gran tranquil·litat i s’està desenvolupant tot amb 

una absoluta normalitat tenint en compte les 

circumstancies.  

PM corresponsal 

 

es parteix pantalla en 2: 

PM corresponsal al 

col·legi electoral i PM de 

gent votant, PG de cua. 

PM de gent votant. PP 

rellotge marcat data i 

hora, les 9 

 

PM corresponsal  

1:43

” 

11:06

” 

Plató  Però avui Eli no tots els catalans volen participar en 

aquest procés. No tots acudiran a les urnes 

es parteix pantalla en 2: 

pm corresponsal al 

col·legi electoral i PM 

presentadora 

7” 11:13

” 

C.DIR Doncs no. Ja fa dies que el Partit Popular  i 

Ciutadans han fet crides als seus simpatitzants per a 

que no participin en aquesta jornada. Avui el partit 

popular ha celebrat un acte a la Barceloneta i la 

presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia 

Sánchez Camacho ha dit que el que avui s'està vivint 

a Catalunya és un autèntic frau. També UpyD aquest 

mateix matí ha tronat a presentar denuncia contra el 

president Artur Mas 

PM corresponsal  32” 11:45

” 

BVU La presidenta del PP català diu que la votació és una 

farsa i un teatre  

PS de Sánchez Camacho 

en l'acte 

6” 11:51

” 

INS És un “pucherazo” democràtic Pm Alicia Sánchez 

Camacho 

3” 11:54

” 

BVU I llença una advertència al president Artur Mas PG acte 3” 11:57

” 

INS No esperi un diàleg amb Mariano Rajoy que suposi 

secessions als seus xantatges 

Pm Alicia Sánchez 

Camacho 

5” 12:02

” 

BVU També Ciutadans ha realitzat un acte polític en 

contra de la consulta. No així el PSC que avui ha 

deixat en mans del secretari general Pedro Sánchez 

PG acte 

PM Albert Rivera 

PA de Pedro Sánchez 

10” 12:12

” 
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la resposta a aquesta jornada passejant al carrer 

PM de Pedro Sánchez 

INS Us estimem, que volem una Catalunya a 

l'avantguarda del canvi amb Espanya 

PM de Pedro Sánchez 6” 12:18

” 

BVU Des de Toledo i en català a dit que demà s'ha d’obrir 

el camí cap a l’Espanya federal. 

En el plau judicial UPyD ha presentat una nova 

denuncia contra Artur Mas i altres membres de la 

Generalitat per desobediència i prevaricació i ha 

demanat la paralització de la consulta 

PM de Pedro Sánchez 

saludant a la gent 

 

PA dirigent de UPyD 

presentant denuncia 

PP paper de la denuncia 

16” 12:34

” 

INS Si ja, ni jutges ni tribunals prenen mesures en un dia 

de la gravetat dels fets que s'estan produint a 

Catalunya, l'estat està absolutament desaparegut a 

Catalunya 

PM Ramón de Veciana 8” 12:42

” 

BVU (se sen: arriba Espanya!) i el tercer front contra 

aquesta jornada en els carrers. Els ultres de 

l’associació Espanya en Marxa s'han presentat 

davant la delegació del Govern a Barcelona. 

A Madrid i en altres ciutats hi ha hagut 

concentracions de la plataforma anomenada tots som 

Catalunya, per expressar el  seu rebuig a aquesta 

votació  

PS estelada en flames 

PG de l'estelada rodejada 

des ultres 

PA de gent fent la 

salutació feixista 

PG concentració a 

Madrid 

PP bandera, meitat 

senyera meitat Espanya 

18” 13:00

” 

C.DIR L'horari d'aquesta jornada electoral es com en les 

jornades lectorals normals. Els col·legis han obert a 

les 9 del mati i tancaran a les 8 de la tarda però  si 

les cues de gent es mantenen  es mantindran obertes 

fins que tothom pugui votar  

PM corresponsal  22” 13:22

” 

Plató  Perfecte Eli. Avui Catalunya participa en aquest 

procés obert del que poc s'ha dit des de Moncloa. A 

traves d'una nota insisteixen en que aquest procés es 

inútil i que no té valor jurídic. El que avui no 

s'espera és la compareixença, Aizpea Zearreta 

Presentadora-plató 16” 13:38

” 

C.DIR Portes tancades a Palau de la Moncloa i el Govern 

espanyol tractant de mostrar inhibició. Avui 9 de 

novembre no hi h ni es preveu cap reacció per part 

de cap membre de l'executiu. Mariano Rajoy que 

segueix la jornada atent des del seu despatx te la 

vista posada ja en el 10 de novembre. Recordem que 

ahir va voler restar qualsevol validesa jurídica a la 

cita d'avui i des de Moncloa s'ha senyalat que es 

reserven la possibilitat d’actuar a partir de dilluns si 

s'incomplís la llei. 

Al mateix temps Rajoy va voler convidar a Artur 

Mas a recuperar la cordura a partir de demà per a 

que hi pugui haver diàleg entre ambdós governs. 

Sempre  va insistir en el marc de la constitució i de 

la llei  

PM corresponsal  44” 14:22

” 

plató Des d'Euskadi han viatjat a Barcelona delegacions 

del PNV i de EH Bildu per mostrar el seu 

recolzament i solidaritat al poble de Catalunya. 

Dirigent de ambdues formacions han destacat 

l'exercici de democràcia que estan realitzant ls 

catalans responent amb participació a la prohibició 

imposada per Madrid.  

Presentadora-plató  18” 14:40

” 
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BVU PNV i EH Bildu han volgut expressar de forma 

conjunta el seu recolzament al poble català. 

Qualificaven d’històrica  la jornada i el Joseba 

Egibar ha dit que avui es un dia per rescatar la 

democràcia responent amb participació a la 

prohibició  

PS dirigents caminant pe 

carrer  

PM dirigent davant del 

Born 

18” 14:58

” 

INS Amb aquesta resposta de participació davant la 

prohibició jo crec que des d'una perspectiva 

nacionalista també hauríem de subratllar en primer 

lloc la unitat , la unitat de totes les formacions 

politiques i sectors que creuen que el poble català, la 

nació catalana existeix i te dret a decidir 

PM de Joseba Egibar 18” 15:16

” 

BVU Per part de EH Bildu, Pernnado Barrena ha volgut 

destacar que Catalunya ha trobat el seu camí a 

l’exercici del dret a decidir 

PM dirigents davant del 

born 

8” 15:24

” 

INS S'estan començat a trencar lligams amb Espanya i 

que per nostres també es molt important subratllar 

com el poble català ha sigut capaç de trobar el seu 

camí cap a l’exercici del dret a decidir i cap a la 

independència i es l'assignatura pendent que tenim 

els bascos 

PM Pernando Barrena 14” 15:38

” 

BVU El secretari general de Guipúscoa, Martin Garitano, 

també ha estat en el mercat del Born de Barcelona, 

lloc simbòlic per a d’independentisme català per 

mostrar la seva solidaritat amb les institucions de 

Catalunya 

PM Pernando Barrena 12” 15:50

” 

Plató I en les capitals basques també s'han celebrat 

concentracions en solidaritat amb Catalunya,  

Presentadora-plató 6” 15:56

” 

OFT convocats per EH Bildu nombroses persones han 

reivindicat e dret a decidir dels pobles aquets migdia 

a Gasteiz, Bilbao o Donostia. 

No obstant això. A Pamplona s'ha celebrat un acte 

unitari en el que també han participat EH Bildu, 

Geroa Bai  sindicat Ela i Lab i d'altres. Papereta en 

mà han lloat la fita aconseguida avui a Catalunya.  

PG aeri Concentració 

amb senyeres  

PM de manifestants 

PA de Uxue Barkos 

PG concentració 

Pamplona 

20” 16:16

” 

INS Crec que Iruña ha enviat avui una imatge, una 

estampa de contingut polític de fons i sobretot molt 

expressiva al poble català 

PM de Uxue Barkos 11” 16:27

” 

INS Quan en l'Estat espanyol l'apagada democràtica és 

total i absoluta. Catalunya i Euskal Herria només ens 

queda encendre la nostra pròpia llum 

PM Hasier Arraiz 12” 16:39

” 

Plató  Des del partit socialista d'Euskadi, Idoia Mendia 

subratlla que Catalunya no és el mirall on es miren 

els socialistes bascos. La secretària general del Partit 

Socialista ha dit que aquest procés no soluciona els 

vertaders problemes dels ciutadans com son l'atur o 

la pobresa 

Presentadora-plató 16” 16:55

” 

INS Perquè avui Catalunya és just el contrari de la 

fotografia del país que nosaltres volem tenir. Es la 

fotografia d'un país dividit, d’una societat 

fracturada. Aquest simulacre de consulta que estan 

celebrant avui a Catalunya no és més que el preludi 

de la frustració de demà 

PM Idioia Mendia 20” 17:15

” 
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Plató Urnes que s'han col·locat en els locals de Catalunya 

habilitats i també Amaia Usandizaga, bona tarda en 

alguns llocs d'Euskadi, això sí, amb un valor 

simbòlic 

Presentadora-plató  12” 17:27

” 

C.DIR Si, catalans residents a Euskadi han col·locat una 

urna gran a Guernika i una altra aquí a Donostia a la 

casa catalana. En aquests moments acaben 

d'introduir la urna perquè ha començat a ploure i fa 

bastant vent  però a partir de les 12 del migdia qui 

vulgui pot passar per aquí per dipositar aquest vot 

simbòlic i ho podar fer fins les 7 de la tarda. El 

degoteig de gent  amb papereta en mà està sent 

constant i pot ser que sigui així fins les 7 de la tarda 

i fins al moment, 3 hores per dipositar el vot 

simbòlic, son quasi 300 les persones, els ciutadans 

que han dipositat aquest vot en aquesta urna de la 

casa catalana. Tots els que han vingut aquí ha 

participar en aquesta iniciativa tenen alguna cosa en 

comú, i es que volen mostrar el seu recolzament al 

procés català i al mateix temps colen reivindicar el 

dret a decidir. Per això tan bascos com catalans estan 

prenent part en aquesta votació simbòlica.  

PM corresponsal  58” 18:25

” 

BVU Aquesta jove catalana ha vingut a córrer la Deobia a  

Donostia, te previst arribar de tornada a casa per 

votar, però... 

PM de la noia votant a 

Donostia 

8” 18:33

” 

INS Clar, com que no sé si arribarem a temps a 

Catalunya, doncs ho hem fet aquí  

PM noia  3” 18:36

” 

INS Jo és com si hagués votat allà. Per mi és igual PM dona 70 anys 4” 18:40

” 

INS Hem percebut moltíssim interès la veritat és que 

estem sorpresos. No esperàvem tantes persones aquí 

fent cua 

PM Iñaki Marroquín, 

promotor de lla iniciativa.  

7” 18:47

” 

BVU En la casa de Catalunya de Donostia a més a més de 

dipositar el vot el que vol deixa escrites les seves 

raons 

PG d'una cartellera 

PP pòsit “el nostre cor 

batega amb vosaltres. 

Visca Catalunya lliure, us 

estimem” 

6” 18:53

” 

F.DIR L’Assemblea Nacional Catalana a Euskadi ha 

escollir Guernika, la plaça de los Fueros per 

col·locar la urna com a símbol de la pau i les 

llibertats  

PM corresponsal  9” 19:02

” 

BVU Els telèfons no han parat d'enviar i rere missatges. A 

molts els hagués agradat estar avui a casa, a 

Catalunya 

PM gent amb mòbil 

PM de gent fent cua 

PM gent votant 

7” 19:09

” 

INS Suposa una gran il·lusió, bastant nostàlgia també per 

veure el que està passant a Catalunya i haver-ho de 

viure des de la llunyania 

PM membre ANC a 

Euskadi 

9” 19:18

” 

INS Si, ens hagués agradat estar allà però no hem pogut 

per motiu de feina, però bé, ja celebrarem amb ells 

el resultat d'avui 

PM noi 30 anys 8” 19:26

” 

BVU Avui a Eusakdi s'han hagut de conformar amb 

aquest gest simbòlic 

PS gent votant 4” 19:30

” 

Plató  Ho hem vist en aquest Teleberri, en aquesta jornada Presentadora-plató  15” 19:45
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de participació ciutadana a Catalunya la gent està 

acudint a votar . Llargues cues s'estan produint des 

de primeres hores de la matí davant dels locals de 

votació.  

” 

BVU (se sent: obre les portes!...aplaudiments). Es 

l’obertura de portes en l’escola Jacint Verdaguer. 

Entre aplaudiments a les 9 en punt han començat a 

votar 

PS porta 

PG de la gent entrant i 

aplaudint 

PS meses aplaudint també 

14” 19:59

” 

INS Jo emocionadíssima. M'estic aguantant les 

llàgrimes, perquè jo no sóc de la última onada, ja fa 

temps que ho veia clar 

PM dona 60 anys 10” 20:09

” 

INS No és res contra ningú. Es un futur per mi i pel meu 

país 

PM dona votant  4” 20:13

” 

BVU Molts ho han viscut com una victòria PM gent votant 3” 20:16

” 

INS -contenta? 

-ui! Molt! I emocionada, molt emocionada 

PM iaia 80 anys 5” 20:21

” 

BVU Per en Carles aquesta es la seva primera cita amb les 

urnes , te 16 anys i les idees molt clares 

PM Carles votant 

PM del Carles ensenyant 

samarreta amb l'estelada 

6” 20:27

” 

BVU La jornada ha començat molt abans pels voluntaris. 

Al voltant de les 7 del matí han muntat les urnes i 

han repassat les instruccions. No tots poden votar 

PS gent entrant al col·legi 

per la porta 

PG de voluntaris muntant 

urnes 

PG d’un home donant 

instruccions a un grup de 

voluntaris 

11” 20:38

” 

INS El primer pas es comprovar en l'ordinador amb les 

dades del DNI que aquesta persona pot votar una 

vegada ho hem comprovat apuntem a aquesta 

persona en aquest allista i un cop apuntada en 

aquesta llista vota i ja està.  

PM voluntari 

PP llista 

PM voluntari 

PP urna 

15” 20:53

” 

BVU 30 titulars i 30 substituts. En total 60 voluntaris en 

quest centre, tots coordinats per en Joan. Ens explica  

que ahir a la nit li van comunicar que no hi hauria 

problemes 

PS amb tràveling per 

totes les meses 

PM Joan 

10” 21:03

” 

INS El local s’obria completament PM Joan 3” 21:06

” 

BVU La Núria es la directora del centre escolar , la que ha 

obert la porta  

PM Núria 4” 21:10

” 

INS Convençuda que tot, duran el dia, serà un procés 

absolutament normal 

PM Núria 5” 21:15

” 

BVU I també està convençuda que la jornada es 

desenvoluparà amb total normalitat . 

A les 9 i mitja del matí ja s'havia format aquesta cua 

a l'entrada del centre. 

I aquesta és la imatge d'un altre punt de votació 

també a Barcelona 

PG interior escola 

PG de la cua des de 

l’inici fins la porta amb 

tràveling 

11” 21:26

” 

INS No em parat. No em parat des de primera hora PP voluntari 3” 21:29

” 

BVU Un no para ens explica e voluntari des de han obert PP urna 4” 21:33
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” 

F.DIR El tancament dels centres de votació s'ha fixat per 

les 8 del vespre, però si a aquesta hora encara hi ha 

cues, es a dir, encara queda gent pendent per votar 

els voluntaris tenen l’autorització per mantenir les 

portes obertes fins que tothom hagi dipositat el seu 

vot  

PM corresponsal 

avançant pel costat de la 

cua 

PS de la cua amb 

tràveling 

16” 21:49

” 

plató Un procés que es mira també des d’altres llocs. Des 

de les delegacions de la Generalitat a l’estranger 

s’està votant també. Hem estat amb els que han 

acudit a Londres i a Paris 

Presentadora-plató  9” 21:58

” 

F.DIR A França està la comunitat més gran de catalans a 

l'estranger. La delegació de la Generalitat aquí a 

Paris ha estat tot un matí plena de cues. Hi havia 

gent inclús esperant abans de que s’obrissin les 

urnes.  

PM corresponsal amb 

gent amb estelades al 

fons 

11” 22:09

” 

BVU Hi ha pont a França aquest cap de setmana, per això 

els organitzadors esperaven molta menys gent, però 

el mati a paris ha superat totes les expectatives 

PS de la cua amb 

tràveling 

PP cartell “catalogne veut 

voter” 

9” 22:18

” 

INS Desbordat totalment. Les estimacions que teníem 

eren molt inferior, sí. 

PM delegat de la 

Generalitat a paris 

4” 22:22

” 

BVU S'han vist obligats a obrir una segona taula, l'espera 

però s'ha portat amb el millor dels ànims. (canten els 

segadors)Fina a paris s'han acostat molts catalans de 

tota França 

PM gent votant 

PP urna 

PM gent canta Els 

Segadors 

10” 22:32

” 

INS Jo ara estic d'Erasmus a L'Ille. He baixat 

expressament per votar avui, cosa que no m'ha 

costat gens 

PM jove 6” 22:38

” 

BVU Uns 500 vots son els que han comptabilitzat aquest 

migdia a Paris. Uns vots secrets, d'altres no tant , 

però tots això si, dipositats amb moltes ganes 

PS senyera al balcó de la 

delegació 

PS porta de la delegació 

PP papereta amb el SíSí 

marcat  

PP gent votant 

10” 22:48

” 

INS Que vegin que volem votar el poble català PM dona 50 anys 3” 22:51

” 

BVU (crits in inde idependència) Així seguiran fins les 8 

de la tarda. Tancades les urnes, les paperetes 

franceses no es recompten a França, s'envien a 

Barcelona i se sumaran a la resa la setmana que ve.  

PM i PP gent cridat in 

inde independència 

PG interior d la delegació  

 

11” 23:02

” 

F.DIR La consulta catalana ha arriat també a Londres. 

Voten en la delegació que té la Generalitat en la 

capital britànica. Hi ha 26 voluntaris treballant per la 

votació i cues d'espera des de primera hora del mati  

PM corresponsal amb la 

cua darrere 

13” 23:15

” 

BVU Aquesta era la imatge a Londres aquest mati . En tan 

sols unes hores ja hi ha uns 250 votants esperant en 

la porta de la seu del Govern de Catalunya. En les 

primeres 4 hores prop de 600 persones han dipositat 

el seu vot en la delegació de Londres. Ha primera 

vista tot sembla ben organitzat , la imatge és 

d’eficiència i sobretot d’il·lusió. Els votants 

destaquen la importància del moment 

PS de la cua amb 

tràveling 

PM de gent votant 

PM voluntaris 

PM gent votant 

22” 23:37

” 
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INS Molt important si, sí. Perquè desprès de tot el camí 

recorregut és important que tots els catalans donin la 

seva expressió: sí o no, però que com a mínim ens 

deixin votar  

PM dona rodejada del 

marit i 2 filles  

11” 23:48

” 

INS Ja veus que hi ha molta cua aquí a Londres, si la 

gent vota , doncs alguna cosa haurà de passar, no? 

PM home 35 anys 8” 23:56

” 

INS És un dia històric, poques vegades en la nostra vida 

tindrem opció de votar quelcom tan important com 

el que votem avui 

PM noi 25 anys 8” 24:04

” 

INS És l’únic que podem fer i tan de bo hagués sigut més 

fàcil com va ser aquí a Anglaterra amb Escòcia 

PM noia 25 anys 6” 24:10

” 

BVU La votació continuarà fins les 8 de la nit hora de 

Londres, les 9 a Catalunya 

PM gent votant 

PP urna 

5” 24:15

” 

Plató Aquesta jornada està tenint un eco ampli en la 

premsa internacional  

Presentadora-plató  5” 24:20

” 

OFT 800 periodistes s'han acreditat a Catalunya, d’entre 

ells, més de 100 mitjans de tot el mon. La BBC per 

exemple informa sobre les votacions en els seus 

informatius a cada hora. Al Jazzera ha preparat un 

programa especial sobre el dia d'avui i la situació a 

Catalunya. Euro News i altres mitjans europeus 

també estan oferint una amplia cobertura a aquesta 

jornada d'avui  

Recull d'imatges que han 

emes altres televisions 

internacional 

21” 24:31

” 

plató Votació la d'avui que té com a punt de partida 

curiosament un referèndum. Un referèndum amb el 

que al 2006 Catalunya va aprovar la reforma de 

l'Estatut. Repassem en imatges aquest 8 anys de 

procés que ens porten fins la cita d'avui  

Presentadora-plató  16” 24:47

” 

BVU (música) 

Maragall: “Catalunya decideix sobre el seu futur” 

(música) 

Montilla: “no podran limitar les nostres aspiracions 

d'autogovern” 

(música) 

Mas: “ara ens toca a nosaltres, el poble de Catalunya 

de fer la nostra transició” 

(música) 

“ha estat aprovat per 84 vots a favor, 21 en contra i 

25 abstencions (aplaudiments al Parlament) 

(música) 

Mas: “vol que Catalunya esdevingui un estat , escrit 

Estat òbviament amb majúscules, si o no” 

Rajoy: “no se celebrarà” 

(música) 

Bosch:“un acord per fer possible la consulta a 

Catalunya” 

Marta Rovira: “votarem i guanyarem en nostre 

futur” 

(música) 

“no, 299” 

(música) 

“la llei de consultes populars no referendaria ha estat 

aprovada” 

(música) 

Mas: a ningú li pot espantar que algú expressi la 

PM Maragall i Carod 

rovira votant al 

referèndum de 2006 

PG consulta per la 

independència a arenys 

de munt 

PS edifici fiscalia 

PM Montilla 

GPG aeri d ela 

concentració al 2010 per 

protestar contra la 

invalidesa de l'estatut 

GPG aèria manifestació 

2010 

PP votació del 2012 

després de la negativa al 

pacte fiscal 

PG i PM votació 2012 

autonòmiques 

PM i PG de la cadena 

humana de la diada del 

2013 

PM Mas anunciat data i 

pregunta 

PM Rajoy  

PM Bosch 

PM Rovira 

2:01

” 

26:48

” 
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seva opinió amb un vot en una urna” 

(música) 

substitució anunci TV: “la consulta sobre el futur 

polític de Catalunya ha estat impugnada pel govern 

espanyol” 

(música) 

Mas: reserveu-vos el dia nou per a que hi hagi locals 

oberts, urnes i paperetes 

Rajoy: no es una cosa normal, la llei s'ha de complir  

(música) 

gent: “tres, dos, un, zero! (aplaudiments) 

 

  

PP votacions per la 

transferència de 

competències (299 nos) 

PG, PM i PP de la V diada 

2014 

PG Mas signant el decret 

d ela consulta 

PP lletres en l'anunci de 

TV 

PM de Mas 

PM Rajoy 

PM comptador plaça 

 

 

Teleberri 2  

 

09/11/2014 

Sumari OFT En aquest nou de novembre Catalunya fins les 6 de 

la tarda casi 2 milions de persones han votat en un 

procés participatiu per conèixer la seva opinió sobre 

si Catalunya ha de ser un Estat i si ha de ser 

independent. En un ambient festiu amb una certa 

emoció en l'ambient i amb llargues cues davant les 

urnes des de primera hora fins fa uns minuts milers 

de persones ha volgut deixar el seu vot i la seva 

opinió  

PG, PM i PP gent votant 29” 29” 

INS Estic molt emocionada PM dona 60 anys 3” 32” 

INS No em poden prohibir que em preguntin coses PM home60 anys 3” 35” 

INS És una emoció que no es pot explicar. Estic 

contentíssima! 

PM dones 60 anys 5” 40” 

INS Jo he votat que no perquè en principi no vull que ens 

treguin d’Europa.  

PM home 55 anys amb 

samarreta del reial 

Madrid 

3” 43” 

plató Bona nit, un procés que no te validesa legal però si 

que te un important pes polític. Un procés que s'ha 

celebrat sense incidents malgrat les mesures 

cautelars que s'havien pres per aturar aquest procés. 

Després...  

Presentadora-plató  16” 59” 

BVU ...de votar a Barcelona el president Artur Mas ha 

assegurat que no li preocupen les denuncies posades 

per desobediència i prevaricació i en última 

instancia el responsable es ell es mateix 

PG de mas votant 12” 1:11” 

INS Si la fiscalia vol conèixer qui es el responsable 

d’obrir els col·legis, en aquest cas els públics de 

Catalunya, només cal que em mirin a mi, el 

responsable sóc jo.  

PM de Mas 14” 1:25” 

plató Tot i així, avui la justícia, Juan Carlos Etxeberria, 

bona nit, ha rebutjat retirar les urnes al considerar 

que aquesta hagués sigut una mesura 

desproporcionada 

Presentadora-plató  11” 1:36” 

C.DIR Si. Cap dels jutges als qui s'ha presentat les 

denuncies han considerat que aquesta mesura era 

desproporcionada, que no era necessària. En això 

han coincidit la fiscalia que estimava que ni hi havia 

urgència ni desordre públic que justifiquessin 

aquesta mesura. Això no vol dir que les denuncies 

PM corresponsal 26” 2:02” 
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desapareixen, s'esfumin. En cas que hi hagi 

responsabilitats penals es depuraran. S'ha d’estudiar 

si hi ha hagut delicte, però els jutges s’encerreguen 

de dir que en cap cas afectaria als ciutadans  

Plató  Perfecte Juan Carlos, i és que avui a Catalunya s'ha 

imposat la normalitat en els locals de votació han 

obert les portes i davant d'aquestes urnes, Eli 

Zunzunegui, bona nit, llargues cues durant tot el dia.  

Partició pantalla en 3: PM 

corresponsal sala de 

premsa, PM presentadora, 

PM corresponsal  el Born 

14” 2:16” 

C.DIR Algunes han arribat als 400 metres. Els catalans han 

tornat ha demostrar una enorme capacitat 

organitzativa i s'han bolcat en aquesta consulta. Al 

llarg de tot el dia els col·legis han estat plens de gent 

PM corresponsal col·legi 19” 2:35” 

Plató  Però avui no tots recolzen aquest procés. En el pla 

polític els Popular i Ciutadans... 

Presentadora-plató  8” 2:43” 

OFT ...qualifiquen de pucherazo i de frau aquesta votació. 

El Partit socialista insisteix en obrir la via cap a un 

estat federal i UPyD ha optat per la via judicial al 

demanar que es paralitzi aquesta consulta 

PG acte PP 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

PG acte Ciutadans 

14” 2:57” 

Plató  I fins a aquest centres de participaci instalats a 

catalunya s'hi han acostat els partits bascos que 

recolzen el dret a decidir 

Presentadora-plató  7” 4:04” 

OFT Representats del Partit nacionalista basc i EH Bildu 

han volgut expressar de forma conjunta e seu 

recolzament i solidaritat amb al poble català i aquet 

procés obert  

PG dirigent bascos al 

born 

PM dirigents bascos 

9” 4:13” 

Notícia plató 9 de novembre a Catalunya on s'ha celebrat un 

procés per conèixer la opinió dels qui s'han acostat a 

les urnes sobre si Catalunya ha de ser un Estat i 

sobre si ha de ser independent. Un procés, Juan 

Carlos Etxberria, bona nit, que ha comptat amb una 

alta participació  

Presentadora-plató  16” 4:29” 

C.DIR La veritat és que la xifra de participants que han anat 

a participar en aquest procés participatiu, valgui la 

redundància ha superat les expectatives dels qui el 

van promoure. Fins les 6 de la tarda han votat 1 

milió 977 mil... 

PM corresponsal sala 

premsa 

16” 4:45” 

INF ...631 ciutadans. A ixo haurem de sumar-li totes les 

persones que hagin votat de les 6 a  les 8 de la tarda. 

Abans de venir a aquest centre de premsa nosaltres 

hem passat per col·legis i encara hi havia gent 

votant... 

Xifra participants 13” 4:58” 

C.DIR ...no fent aquelles llargues cues que hem vist durant 

el dia però sí bastant gent així que sens dubte al xifra 

final que coneixerem sobre els volts de les 10 i mitja 

de la nit superarà els 2 milions. Això és molt o és 

poc? Doncs els promotors d'aquesta iniciativa 

s'havien autoimposat   aquesta xifra de 2 milions 

tenint en compte una altra xifra la que van sumar les 

forces sobiranistes en es eleccions autonòmiques de 

l'any 2012 i que va ser 1.850.000 persones. Tenint en 

compte que aquesta vegada votaven també la gent a 

partir de 16 anys i els estrangers residents a 

Catalunya ells mateixos consideraven que a partir de 

2 milions es podia considerar avalat tot aquest 

PM corresponsal sala 

premsa 

42” 5:40” 
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procés . Aquesta xifra final de participació sense 

dubte Mas la recollirà en la carta que demà enviarà a 

Mariano Rajoy  

BVU Entre aplaudiments han rebut a Artur Mas quan ha 

anat a votar (crits de president,  president). Ha dit 

que e 9N ja es una realitat, ha votat SíSí, però vol un 

referèndum de veritat 

PP de mas 

PM de mas amb la 

papereta rodejat de 

periodistes 

17” 5:57” 

INS Després de tot el que venim fent jo crec que ens hem 

guanyat el dret a decidir, el dret a un referèndum 

definitiu i si pot ser, que es el nostre desig, acordat 

amb l’Estat de tal manera que ho puguem fer com en 

els països normals i democràticament civilitzats 

PM mas 17” 6:14” 

BVU Reitera la seva intenció de posar-se en contacte amb 

Rajoy a partir de demà. Es fa responsable  de tot el 

dispositiu   

PP de mas 

PM de mas amb la 

papereta rodejat de 

periodistes 

7” 6:21” 

INS Si la fiscalia vol conèixer qui es el reposable d’obrir 

els col·legis, en aquest cas els públics de Catalunya, 

només cal que em mirin a mi, el responsable sóc jo.  

PM de Mas 13” 6:33” 

F.DIR Els líders dels partits pro consulta també han anat a 

votar, alguns inclús han fet de voluntaris.  

PM corresponsal  6” 6:39” 

BVU Oriol Junqueras per exemple ha presidit una de les 

meses de la seva localitat 

PS Junqueras  ala mesa 5” 6:44” 

INS Aquesta jornada serà un èxit i que ser una passa més 

una passa important en un camí que tindrà el seu 

punt culminant en la construcció d'una majoria 

parlamentària explícitament independentistes que 

portarà la independència de Catalunya 

PM Junqueras 12” 6:56” 

INS Avui els catalans comencen a decidir que vol ser 

lliures que volem ser una nació lliure i les nacions 

lliures voten 

PM Josep rull 11” 7:07” 

BVU Ambdós han votat per el doble sí. Duran i Lleida sí a 

la primera pregunta, no a la segona 

PM Duran i Lleida votant 5” 7:12” 

INS He votat que no a la segona respectant moltíssim i 

entenent a més a més que avui en dia hi hagi moltes 

persones que entenen que la independència és la 

única via per arribar al que ells desitgen. Però jo en 

aquest sentit, reitero, que he votat que no  

PP de Duran i Lleida 11” 7:23” 

BVU Joan Herrera d'iniciativa també ha optat per aquesta 

opció 

PM d’Herrera votant 3” 7:26” 

INS La consulta la guanyarem i la guanyarem avui amb 

molts participació  

PM d’Herrera 3” 7:29” 

BVU Pocs socialistes han acudit a les urnes. Angel Ros ha 

votat en blanc i Joaquim Nadal sí a la primera 

pregunta però no ha deixat clar què ha resposta a la 

segona 

A Carme Forcadell de l’Assembla Nacional 

Catalana se li ha resistit la papereta (no entrava) 

però tot i així ha sigut de les primeres en votar  

PM gent votant 

PM Forcadell votant 

19” 7:48” 

INS Jo crec que significa un triomf de la democràcia i de 

les llibertats. Ens ha costat molt arribar aquí i jo crec 

que arribant aquí ja hem guanyat . Passi el que passi 

PM Forcadell 9” 7:57” 
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avui hem guanyat  

Plató  De moment nomes parlem del numero total de 

participants en aquest procés a les 6 de la tarda, Juan 

Carlos, ja que per saber el que opinen els que s'han 

acostat a les urnes  haurem d'esperar a demà 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal sala de 

premsa i PM presentadora 

12” 8:09” 

C.DIR Be´, en principi creiem efectivament que haurem 

d'esperar fins demà perquè el recompte ha començat 

fa aproximadament 1 hora. Un recompte en el que 

per cert estaran presents d'alguna manera els 8 

observadors internacionals convidats per la 

Generalitat i serà interessant saber com valoren ells 

com s'han fet les coses en aquest recompte i en 

principi serà dema quan sapiguem quants d'aquest 2 

milions de persones que previsiblement han acudit a 

votar volen un estat català i quins d'aquests volen 

que aquest estat sigui independent. Diem en principi 

tota l'estona doncs perquè fa nomes una estona ens 

acaben de confirmar que el president mas es dirigeix 

cap a aquest centre internacional de premsa. 

Compareixerà probablement al voltant de les 10 de 

la nit i tenint en compte mas ve del centre de 

recompte de dades que esta a l'Hospitalet on 

efectivament es concentraran tots els resultats 

oficials tampoc podríem descartar totalment que fes 

algun tipus d’avançament dels resultats en aquesta 

compareixença que s'anuncia per d’aquí 

aproximadament una hora.  

PM corresponsal sala de 

premsa  

57” 9:05” 

Plató  Perfecte Juan Carlos, estarem atents a totes aquestes 

dades. Els protagonistes en aquets procés els partits 

però també i sobretot, Eli Zunzunegui bona nit, la 

societat civil que aquesta hora com esta valorant i 

com esta vivint tot el que ha succeït allà avui 

Partició pantalla en 3: PM 

corresponsal sala de 

premsa i PM presentadora 

i PM corresponsal el 

Born 

13” 9:18” 

C.DIR Doncs amb molta alegri i així ho hem pogut 

comprovar aquí al Born, centre cultural de 

Barcelona on l’Assemblea i Òmnium estan fent el 

seguiment d'aquest intensa i llarga nit de votacions. 

Carme Forcadell i Muriel Casals han arribat sobre 

les 7 de la tarda a aquest centre i quan la 

vicepresidenta ha donat la dada de participació les 

abraçades i l'alegria s'han imposat. 

En una primera valoració l’Assemblea ha dit que la 

democràcia ha guanyat a la por i a les amenaces. El 

cert es que des de primeres hores del mati centenars 

de persones han acudit als 1300 locals de votació 

que s'havien preparat. Més de 6000 urnes que els 

catalans han tornat, malgrat les dificultats, ha 

dipositar el seu vot i per a tot això ha sigut 

imprescindible la tasca dels 40.000 voluntaris que 

han fet possible que la jornada d'avui hagi tornat a 

ser una demostració extraordinària de la capacitat 

d’organització dels catalans. Hem vist a moltíssima 

gent emocionada en el moment de dipositar el seu 

vot i el cert es que ara tothom espera el resultat 

d'aquests votacions. Aquí en el centre cultural 

s’espera que cap a les 11 o 11 i mitja de la nit Carme 

Forcadell i Muriel Casals facin una valoració 

d’aquesta històrica jornada 

PM corresponsal al born  

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal al Born i PG 

de les cues i PM gent 

votant 

1:31

” 

10:49

” 
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BVU Un president, Artur Mas que ha mostrat tots els seus 

perfils davant dels centenars de càmeres que l'han 

rodejat. Acompanyat en tot moment de la seva dona, 

Artur Mas s'ha mostrat feliç per la resposta dels 

catalans (se sent que diu “happy, very happy”). 

El seu antecessor en el càrrec, Jordi Pujol no ha estat 

tan ben rebut a l'hora d'anar a votar (se sent: 

vergonya). 

Milers de ciutadans han esperat pacientment a que 

s’obrissin els col·legis i molts han trencat amb 

aplaudiments a l'acostar-se a les urnes 

PG i PM de mas 

depositant el vot davant 

les càmeres 

PS de mas amb la seva 

dona 

PM de pujol fent cua 

PM de pujol votant 

PS obrint-se la porta d'un 

col·legi 

PM de la gent aplaudint 

31” 11:20

” 

INS Contentíssima! PM dona 70 anys 2” 11:22

” 

INS Quan han dit, comenceu a votar i visca Catalunya, és 

tan maco això! 

PM dona 50 anys 4” 11:26

” 

BVU Catalans que viuen fora també han votat en aquest 

procés participatiu 

PM de guardiola votant 5” 11:31

” 

INS Durant molts anys hi ha molta gent que volen 

simplement ser escoltants 

PP de Guardiola 3” 11:34

” 

BVU Les diferències entre el sí i el no també s'han 

reflectit en les samarretes de futbol. Barça versus 

Reial Madrid 

PM jove amb la 

samarreta del barça 

votant 

PM home samarreta Reial 

Madrid votant 

6” 11:40

” 

INS El que he votat? He votat que no.  PM home samarreta Reial 

Madrid 

2” 11:42

” 

INS No em poden prohibir que em preguntin coses PM jove amb la 

samarreta del barça 

3” 11:45

” 

BVU La d'avui és també una jornada seguida amb especial 

interès pels centenars de mitjans de comunicació 

internacionals que tenen la mirada posada a 

Catalunya 

PM gent votant 

PM periodistes  

8” 11:53

” 

INS El poble té el desig d'expressar la seva voluntat  PM periodista estranger  4” 11:57

” 

BVU Més de 800 periodistes segueixen avui el procés 

participatiu de Catalunya 

PM periodista fent foto, 

amb zoom out fins a PG 

5” 12:02

” 

C.DIR L’Assemblea i Òmnium han preparat aquí en el 

centre cultural del Born de Barcelona, una autèntica 

festa. En breus moments començaran els concerts a 

l'espera de conèixer els resultats d'aquests votació i 

com dèiem cap a les 11, o 11 i mitja de la nit podrem 

conèixer la valoració de Carme Forcadell i de 

Muriel Casals 

PM corresponsal al born 24” 12:26

” 

Plató Perfecte Eli. Els partits contraris a la consulta també 

s'han expressat avui, el partit popular i ciutadans han 

qualificat de pucherazo i de frau aquesta votació , 

mentre que el Partit Socialista insisteix en obrir la 

via d'un estat federal. UPyD ha optat per la via 

judicial al presentar una demanada demanat la 

paralització de la consulta, alo que el jutge ha 

rebutjat 

Presentadora-plató  21” 12:47

” 

BVU Per al jutge que ha tramitat la denuncia de UPyD, les PA dirigent de UPyD 11” 12:58
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mesures cautelars sol·licitades per aquesta formació 

són desproporcionades. A més a més ha ressaltat el 

caràcter polític dels fets denunciats 

sortint de la fiscalia 

PP denuncia 

” 

INS Si ja ni jutges ni tribunals prenen mesures, l'Estat 

estarà absolutament desaparegut a Catalunya 

PM Ramón de Veciana 6” 13:04

” 

BVU UPyD demanava paralitzar la consulta. Aqueta 

formació ha denunciat al president Artur Mas i als 

consellers d’educació i interior per desobediència i 

prevaricació. 

Des de l’àmbit polític la presidenta del PP català, 

Alicia Sánchez Camacho ha desacreditat la consulta 

PP papereta amb el si si 

marcat 

PM gent votant 

PS Alicia Sánchez 

Camacho acte del PP 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho 

16” 13:20

” 

INS I junts no permetre mai més que es torni a repetir  

una farsa, un pucherazo antidemocràtic, una falsa 

votació sense garanties democràtiques com la que 

avui s’està duent a terme a Catalunya 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho 

13” 13:33

” 

BVU I Ciutadans l'ha qualificat de frau de llei pel que ha 

insistit en no prendre’s el resultats en consideració  

PG acte ciutadans 

PM Albert Rivera 

5” 13:38

” 

INS No caiguem avui en l'error de donar per bons els 

resultats, els recomptes ni les proclames  

PM Albert Rivera 6” 13:44

” 

BVU El secretari general del PSOE des de Toledo i en 

català demana obrir des de demà un camí de canvi 

PA de Pedro Sánchez al 

carrer  

6” 13:50

” 

INS Us estimem i volem una Catalunya a l'avantguarda 

del canvi a Espanya  

PM de Pedro Sánchez 7” 13:57

” 

BVU Un canvi cap a l’Espanya federal  PG acte Pedro Sánchez 3” 14:00

” 

plató Contra aquesta consulta també s'han escoltat veus al 

carrer. La plataforma Espanya en marxa s'ha 

manifestat davant la delegació del Govern a 

Barcelona 

Presentadora-plató 11” 14:11

” 

BVU Prop d’un centenar de persones han cridat consignes 

contra el procés sobiranista i a favor de la unitat 

d’Espanya i han cremat una estelada. 

Protestes també ha Madrid i en altres ciutats del país 

convocades per “todos somos catalunya” (se sent: 

viva Espanya”) per demostrar el seu rebuig a la 

votació  d'avui  (se sent: viva 

Espanya!...viva!...fuera los traidores!...fuera!) 

PG concentració gent 

cridant 

PP estelada en foc 

PG acte 

PA 4 persones fent 

salutació feixista  

PG acte 

 

27” 14:38

” 

plató I fa una minuts s'ha pronunciat també el Govern 

espanyol, el ministre de justícia, ha dit que el procés 

participatiu de Catalunya ha sigut un mer acte de 

propaganda que només servirà per augmentar la 

divisió entre els catalana. Rafael Catalá avança que 

la fiscalia continuarà investigant si hi ha hagut 

delicte 

Presentadora-plató  20” 14:58

” 

INS La fiscalia general de l'estat ha informat que 

continua recavant dades en l’àmbit de les diligencies 

d’investigació obertes i a la llum d'aquestes 

investigacions i de les múltiples denuncies 

presentades als jutjats a Catalunya, valorar 

l’existència de responsabilitats penals i exercir en els 

pròxims dies les accions legals que corresponguin.  

PM Rafael Catalá 25” 15:23

” 
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Plató Des d'Euskadi, PNV i EH Bildu han enviat 

delegacions a Barcelona per mostrar el seu 

recolzament i la seva solidaritat amb el poble català 

Presentadora-plató  7” 15:30

” 

OFT En una compareixença conjunta, dirigents 

d'ambdues formacions han destacat la normalitat 

democràtica mostrada pels catalans. Pernando 

Barrena ha senyalat que també Euskal Herria ha de 

trobar el seu propi camí cap a la independència 

mentre que Joseba Egibar deia que els catalans han 

respost amb participació a la prohibició 

PS dirigents bascos al 

carrer 

PM amb tràveling dels 

dirigents bascos davant 

del Born  

20” 15:50

” 

INS Crec que en primer lloc és un dia per rescatar la 

democràcia. Rescatar la democràcia a Catalunya 

significa respondre amb participació a la prohibició.  

Tard o d'hora Catalunya aconseguirà aquest estadi 

d’independència que avui reclama a través de les 

urnes 

PM Joseba Egibar  19” 16:09

” 

INS S'estan començat a trencar lligams amb Espanya i 

que per nostres també és molt important subratllar 

com el poble català ha sigut capaç de trobar el seu 

camí cap a l’exercici del dret a decidir i cap a la 

independència i es l'assignatura pendent que tenim 

els bascos 

PM Pernando Barrena 14” 16:23

” 

Plató  S'ha pogut participar en aquest procés a Catalunya i 

també en aquelles delegacions de la generalitat 

repartides pel món. Unes urnes que avui també han 

tingut una gran afluència de públic i que per 

moments s'han vist desbordades 

Presentadora-plató 13” 16:36

” 

F.DIR Aquí a Nova York centenars de persones segueixen 

fent cua a aquesta hora davant la delegació del 

Govern de Catalunya . Les urnes segueixen obertes, 

al migdia havien votat 400 catalans residents aquí , a 

Estats Units  

PM corresponsal  13” 16:49

” 

BVU Els carrers que rodegen la delegació d la Generalitat 

a Nova York s'han omplert de senyeres juntament 

amb algunes banderes americanes. Hem vist votants 

de totes les edats com aquest empresari que porta 32 

anys a nova a la iutat 

PG carrer amb gent 

independentista 

PG de la cua 

13” 17:02

” 

INS He posat 7 pastisseries i es deien totes “Barcelona” i 

estic molt emocionat avui perquè això no només 

convé per a Catalunya, sinó també per Euskadi 

PM home 55 anys 12” 17:14

” 

BVU Però a més a més de novayorkins, aquí també han 

vingut catalans residents en altres ciutats de la costa 

est com aquesta família de Boston 

PS cua amb tràveling 6” 17:20

” 

INS És important trencar pors. Perquè votem no significa 

que haguem de ser enemics  

PM dona 40 anys 5” 17:25

” 

BVU 31 voluntaris treballen avui en la delegació de 

Catalunya a Nova York i l’afluència de votants ha 

superat les seves expectatives 

PG gent votant 

PM gent votant 

8” 17:33

” 

INS Encara que sigui un vot un vot en blanc, però és 

important votar i que tothom participi 

PM noia 25 anys 4” 17:37

” 

BVU Les oficines de la delegació s'han quedat petites per 

això pel seguiment dels resultats la generalitat ha 

organitzat una festa en un hotel de Manhatan 

PG delegació 

PP urna 

PM gent votant 

10” 17:47

” 
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F.DIR La consulta catalana ha arriat també a Londres. 

Voten en la delegació que te la Generalitat en la 

capital britànica. Hi ha 26 voluntaris treballant per la 

votació i cues d'espera des de primera hora del mati  

PM corresponsal amb la 

cua darrere 

15” 18:02

” 

BVU Aquesta era la imatge a Londres aquest mati . En tan 

sols unes hores ja hi ha uns 250 votants esperant en 

la porta de la seu del govern de Catalunya. En les 

primeres 4 hores prop de 600 persones han dipositat 

el seu vot en la delegació de Londres. Ha primera 

vista tot sembla ben organitzat , la imatge és 

d’eficiència i sobretot d’il·lusió. Els votants 

destaquen la importància del moment 

PS de la cua amb 

tràveling 

PM de gent votant 

PM voluntaris 

PM gent votant 

20” 18:22

” 

INS Molt important sí, sí. Perquè després de tot el camí 

recorregut és important que tots els catalans la seva 

expressió: sí o no, però que com a mínim ens deixin 

votar  

PM dona rodejada del 

marit i 2 filles  

11” 18:33

” 

INS Ja veus que hi ha moltes cua aquí a Londres, si la 

gent vota , doncs alguna cosa haurà de passar, no? 

PM home 35 anys 7” 18:40

” 

INS És un dia històric, poques vegades en la nostra vida 

tindrem opció de votar alguna cosa tan important 

com el que votem avui 

PM noi 25 anys 8” 18:48

” 

INS És l’únic que podem fer i tan de bo hagués sigut més 

fàcil com va ser aquí a Anglaterra amb Escòcia 

PM noia 25 anys 6” 18:54

” 

BVU La votació continuarà fins les 8 de la nit hora de 

Londres, les 9 a Catalunya 

PM gent votant 

PP urna 

5” 18:59

” 

F.DIR A França hi ha la comunitat més gran de catalans de 

l’estranger. La delegació de la Generalitat aquí a 

Paris ha estat tot un matí ple de cues. Hi havia gent 

inclús esperant abans de que s’obrissin les urnes.  

PM corresponsal amb 

gent amb estelades al 

fons 

11” 19:10

” 

BVU Hi ha pont a França aquest cap de setmana, per això 

els organitzadors esperaven molta menys gent, però 

el mati a paris ha superat totes les expectatives 

PS de la cua amb 

tràveling 

PP cartell “catalogne veut 

voter” 

9” 19:19

” 

INS Desbordat totalment. Les estimacions que teníem 

eren molt inferiors, sí. 

PM delegat de la 

Generalitat a paris 

5” 19:24

” 

BVU S'han vist obligats a obrir una segona taula, l'espera 

però s'ha portat amb el millor dels ànims. (canten els 

segadors)Fina a paris s'han acostat molts catalans de 

tota França 

PM gent votant 

PP urna 

PM gent cantant els 

segadors 

10” 19:34

” 

INS Jo ara estic d'Erasmus a L'Ille. He baixat 

expressament per votar avui cosa que no m'ha costat 

gens 

PM jove 6” 19:40

” 

BVU Uns 500 vots son els que han comptabilitzat aquest 

migdia a paris. Uns vots secrets, d'altres no tant , 

però tots això sí, dipositats amb moltes ganes 

PS senyera al balcó de la 

delegació 

PS porta de la delegació 

PP papereta amb el sí sí 

marcat  

PP gent votant 

9” 19:49

” 

INS Que vegin que volem votar el poble català PM dona 50 anys 3” 19:52

” 

BVU (crits in inde imdependència) Així seguiran fins les 8 

de la tarda. Tancades les urnes les paperetes 

PM i PP gent cridat in 

inde independència 

11” 20:03

” 
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franceses no es recompten a França, s'envien a 

Barcelona i se sumaran a la resa la setmana que ve.  

PG delegació dins 

 

Plató  I els catalans residents a Euskadi han instal·lat 

també urnes a Guernika i a Sant Sebastià.... 

Presentadora-plató  7” 20:10

” 

OFT ...d'aquesta manera centenars de persones han 

participat aquí ja simbòlicament en aquesta votació 

catalana. Han mostrat el seu recolzament l procés al 

mateix temps que han reivindicat el dreta d decidir 

il·lusionats però també amb pena diuen per no poder 

estar en aquest dia tan senyalat a Catalunya 

PG i PM gent cotant 13” 20:23

” 

INS Suposa una gran il·lusió, bastant nostàlgia també per 

veure el que esta passant a Catalunya i haver-ho de 

viure des de la llunyania 

PM membre ANC a 

Euskadi 

9” 20:32

” 

INS Jo és com si hagués votat allà. Per mi es igual PM dona 70 anys 3” 20:35

” 

INS Si, ens hagués agradat estar allà però no hem pogut 

per motiu de feina, però bé, ja celebrarem amb ells 

el resultat d'avui 

PM noi 30 anys 7” 20:42

” 

INS Ens sentim molt identificats amb Catalunya, o sigui, 

la nostra lluita ens sembla que es la mateixa que la 

seva. En aquests moments són ells els que estan 

donant la batalla o la guerra podríem dir.  

PM dona 70 anys 13” 20:55

” 

OFT En les capitals basques també s'han celebrat 

concentracions en solidaritat a Catalunya 

convocades per  EH Bildu a Vitòria, Bilbao i 

Donositia, on nombroses es persones han reivindicat 

el dret a decidir dels pobles.  

A Pamplona s'ha celebrat un acte unitari en el que 

també han participat EH Bildu, Geroa Bai, el 

sindicat Ela i Lab i d'altres. Papereta en mà han lloat 

el que ha aconseguit avui a Catalunya.  

PG, PM i PP de gent 

manifestant-se a la 

concentració 

PP de gent aixecant 

sobres en senyal d 

protesta 

PG aeri Concentració 

amb senyeres  

PM de manifestants 

PA de Uxue Barkos 

PG concentració 

Pamplona 

23” 21:17

” 

Plató  Des del Partit Socialista d'Euskadi, Idoia Mendia 

subratlla que Catalunya no és el mirall on es miren 

els socialistes bascos. La secretaria general del Partit 

Socialista ha dit que aquest procés no soluciona els 

vertaders problemes dels ciutadans com son l'atur o 

la pobresa 

Presentadora-plató 20” 21:47

” 

INS Perquè avui Catalunya és just el contrari de la 

fotografia del país que nosaltres volem tenir. Es la 

fotografia d'un país dividit, d’una societat 

fracturada. Aquest simulacre de consulta que estan 

celebrant avui a Catalunya no és més que el preludi 

de la frustració de demà 

PM Idioia Mendia 19” 22:06

” 

plató Votació la d'avui que té com a punt de partida 

curiosament un referèndum. Un referèndum amb el 

que al 2006 Catalunya va aprovar la reforma de 

l'estatut . Repassem en imatges aquest 8 anys de 

procés que ens porten fins la cita d'avui  

Presentadora-plató  17” 22:23

” 

BVU (música) 

Maragall: “Catalunya decideix sobre el seu futur” 

PM Maragall i Carod 

rovira votant al 

2:01

” 

24:24

” 
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(música) 

Montilla: “no podran limitar les nostres aspiracions 

d'autogovern” 

(música) 

Mas: “ara ens toca a nosaltres, el poble de Catalunya 

de fer la nostra transició” 

(música) 

“ha estat aprovat per 84 vots a favor, 21 en contra i 

25 abstencions (aplaudiments al Parlament) 

(música) 

Mas: “vol que Catalunya esdevingui un Estat , escrit 

Estat òbviament amb majúscules, sí o no” 

Rajoy: “no se celebrarà” 

(música) 

Bosch:“un acord per fer possible la consulta a 

Catalunya” 

Marta Rovira: “votarem i guanyarem en nostre 

futur” 

(música) 

“no, 299” 

(música) 

“la llei de consultes populars no referendaria ha estat 

aprovada” 

(música) 

Mas: a ningú li pot espantar que algú expressi la 

seva opinió amb un vot en una urna” 

(musica) 

substitució anunci TV: “la consulta sobre el futur 

polític de Catalunya ha estat impugnada pel govern 

espanyol” 

(musica) 

Mas: reserveu-vos el dia nou per a que hi hagi locals 

oberts, urnes i paperetes 

Rajoy: no es una cosa normal, la llei s'ha de complir  

(musica) 

gent: “tres, dos, un, zero! (aplaudiments) 

 

  

referèndum de 2006 

PG consulta per la 

independència a arenys 

de munt 

PS edifici fiscalia 

PM Montilla 

GPG aeri d ela 

concentració al 2010 per 

protestar contra la 

invalidesa de l'estatut 

GPG aèria manifestació 

2010 

PP votació del 2012 

després de la negativa al 

pacte fiscal 

PG i PM votació 2012 

autonòmiques 

PM i PG de la cadena 

humana de la diada del 

2013 

PM mas anunciat data i 

pregunta 

PM Rajoy  

PM Bosch 

PM Rovira 

PP votacions de la 

transferència de 

competències (299 nos) 

PG, PM i PP de la V diada 

2014 

PG Mas signant el decret 

d ela consulta 

PP lletres en l'anunci de 

TV 

PM de mas 

PM Rajoy 

PM comptador plaça 

 

 

Teleberri 1 

 

14/01/2015 

Sumari - - - - - 

Notícia - - - - - 

 

Teleberri 2 

14/01/2015 

Sumari  INS Seran el 27 de setembre d'aquest any 2015 PM de Mas 6” 6” 

OFT Ja ho han sentit, els catalans tornaran a les urnes el 

27 de setembre d'aquest any. El president Mas acaba 

d'anunciar que avança les eleccions per la tardor en 

una compareixença en el palau de la generalitat 

després de reunir-se amb el líder d'esquerra 

republicana de Catalunya i amb els agents socials. 

Mas i Esquerra han acordat reprendre l'acord de 

legislatura que havia quedat tocat després del 9 de 

novembre i consolidar les estructures d'Estat que 

contempla aquest acord 

PM i PP de gent votant el 

dia de la consulta 

PM de Juanqueras quan 

va fer de voluntari  

 

PA de Mas pels 

passadissos del palau de 

la Generalitat (arxiu). 

30” 36” 

Plató Bona nit, de seguida anirem en directe fins a 

Catalunya per conèixer mes detalls de l'acord al que 

Presentadora-plató 7” 43” 
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s'ha arribat aquesta nit. L'altre punt d'atenció (altra 

notícia) 

Notícia Plató Ja hi ha data per les eleccions a Catalunya. 

Catalunya avança els comicis. Votaran el 27 de 

setembre. Ho ha anunciat aquesta mateixa nit Artur 

Mas en una compareixença d’urgència al palau de la 

generalitat. Míriam, un anuncia que ha vingut 

després de 5 hores de reunió amb esquerra 

republicana i els agents socials independentistes 

Presentadora-plató 22” 1:05” 

C.DIR Ha sigut una reunió llarga però finalment ha donat 

els seus fruits, les eleccions seran el 27 de setembre 

just un anys després de que Artur Mas signés el 

decret de convocatòria de la consulta del 9 de 

novembre i també és simbòlica la data en la que 

arrencarà la campanya electoral serà l'11 de 

setembre el dia de la diada. No hi haurà llista 

unitària en les eleccions es presentaran en llistes 

separades, però compartint un mateix full de ruta 

dins els seus programes electorals. Per tan, Artur 

Mas i Oriol Junqueras han deixat de banda alguna de 

les seves exigències i finalment després de setmanes 

de discrepàncies han reprès la unitat. També 

reafirmen l'acord de legislatura que van signar fa 2 

anys 

PM de la corresponsal  

 

Partició de pantalla en 2: 

PM de la corresponsal i 

PG de la compareixença 

de Mas; PG de Mas el dia 

que va votar el 9N.  

45” 1:50” 

INS És que s'ha refet aquest pacte d'unitat per garantir la 

continuïtat del procés polític de transició nacional, 

que va tenir aquell punt culminant el nou de 

novembre, per continuar aquest procés polític de 

transició nacional i per portar aquest procés polític 

de transició nacional fins a la victòria, fina a 

guanyar que es finalment el propòsit compartit 

PM de Mas 26” 2:16” 
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Peces dels informatius de TV3 

 

TV3 

 

Data i edició 

 

Peça 

 

Locució 

 

Imatges 

Durada 

P T 

 

 

11/09/2012 

 

Telenotícies 

migdia 

 

 

Sumari OFT Clam en defensa de la llengua i la identitat en els 

actes institucionals de la diada nacional de 

Catalunya al parc de la ciutadella. Hi eren tots els 

partits del parlament excepte ciutadans 

PG aèria castellers 

PG aèria gent assistint als 

actes 

PA Mas 

GPG acte ciutadella 

15” 15” 

C.DIR El president Mas assegura que si el govern 

espanyol...  

PM presentadora 9” 24” 

OFT ...no accepta el pacte fiscal per Catalunya, el camí 

cap a la llibertat esta`oberta. Diu que el seu 

compromís serà amb la gent i amb que surt al carrer 

PG de Mas als actes 9” 33” 

INS Sapigueu que el vostre clam es el meu , que la 

vostra veu es la meva, que els vostres anhels son els 

meus 

PM Mas 10” 43” 

C.DIR Entitats i representant politics fan les ofrenes florals 

al monument de... 

PM corresponsal  8” 51” 

OFT ...Rafael Casanova en un dia ple d'actes 

institucionals arreu de país. Un any mes el partit 

popular català se n'ha mantingut al marge i critica 

que el govern esta portant a la confrontació  

PG aeri PSC fent ofrena 

PG aeri ERC fent ofrena 

PG aeri CiU fent ofrena 

9” 1:00” 

C.DIR Centenars d'autocars surten cap a Barcelona com 

aquestes des de Girona per assistir a la 

manifestació...  

PM corresponsal amb 

autocars al fons 

8” 1:08” 

OFT ...també han sortit 4 trens especials des de Girona, 

figueres i Manresa 

PS gent pujant al bus 

PM de gent pujant al tren 

9” 1:17” 

C.DIR Barcelona disposa d'un dispositiu especial per 

assegurar la mobilitat... 

PM corresponsal  6” 1:23” 

OFT ...i habilita diverses zones per aparcar els autocars 

que ja han començat a arribar. S'han reforçat les 

línies de metro i es recomana utilitzar aquest servei 

per moure's pel centre i evitar el cotxe 

PS de busos a Barcelona 

PM de gent a plaça 

Catalunya 

10” 1:33” 

C.DIR Totes aquests persones han d'arribar fins aquí, 

aquesta es la intenció, la confluència de la gran via 

amb el Passeig de Gràcia...  

PM corresponsal  9” 1:42” 

OFT ...aquí comença aquesta manifestació. Els 

organitzadors han fet una crida pera a que sigui una 

manifestació pacifica i massiva. I el govern per la 

seva banda també fa una crida al civisme perquè, 

diu, el món estarà mirant Catalunya 

PS família caminant  

PM de gent passejant 

amb senyeres i estelades 

18” 2:00” 

plató Sobre el pacte fiscal i la manifestació 

independentista, Rajoy diu que res d’això no toca 

Presentador-plató  6” 2:06” 

INS En aquests moments en que no toca es embolicar-se 

ni la diputa, ni la polèmica. En aquest moment el 

que toca es la força, la unió i la cooperació  

PM Rajoy 11” 2:17” 
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OFT Rajoy no aclareix si demana el rescat el dia que 

reuneix amb el president de Finlàndia, un dels 

països europeus mes reticents a l'ajuda espanyola 

PM Rajoy i el president 

finlandès 

10” 2:27” 

Notícia OFT (se sent el cant de la senyera). Es la senyera del 

municipi de Capmany que avui s'ha hissat en el parc 

de la ciutadella aquest 11 de setembre. Ha volgut ser 

un homenatge als pobles i municipis mes afectats  

per l'incendi d'aquest estiu a l'alt Empordà i un 

record també per bombers, mossos, agents rurals i 

serveis d’emergències que van treballar tan 

durament en l’extinció dels focs 

PS de la hissada de la 

senyera 

PG acte 

PM soldadets 

PP senyera  

PG acte 

31” 2:58” 

C.DIR Bona tarda des del parc de la ciutadella, des don 

farem bona part d'aquest telenotícies, és aquí on ha 

tingut lloc aquest acte institucional d'una diada que 

es preveu molt reivindicativa. Una diada marca pel 

propi acte institucional... 

PM presentadora 21” 3:19” 

OFT ...d'aquest matí però també per la manifestació que 

està convocada al centre de Barcelona per 

l’assemblea nacional catalana . Ja fa setmanes que el 

govern diu que aquest no és un 11 de setembre 

qualsevol 

PG de com muntaven 

l'escenari per l'acte amb 

tràveling 

11” 3:30” 

BVU (aplaudiments) L'arribada de les autoritats i de 

desfilada de gala dels mossos d’esquadra han obert 

l'acte institucional de la diada al parc de la 

ciutadella. Un acte dirigint com en els últims anys 

per Joan Ollé i presentat en aquesta ocasió per 

Monica Terribas. Des del govern s'ha dit i repetit 

que aquesta no es una diada qualsevol i això avui ha 

donat els símbols habituals de cada anys una 

dimensió especial. (se sent cant de la senyera). La 

hissada de la bandera que ha portat ha portat 

l'alcalde de Campmany ha servit per recordar els 

afectats dels incendis d'aquest estiu a l'alt Empordà. 

La solemnitat li ha posat el cor Liedercamera que ha 

estat l'encarregat d'interpretar el cant de la senyera. 

La defensa de la llegua ha estat el fil conductor de 

l'acte davant dels atacs sistemàtics han dit que pateix 

de l’àmbit judicial i polit, i s'ha fet a través de les 

cançons i la lectura de textos d’alguns  escriptors 

dels quals se celebra l’aniversari del naixement o de 

la mort com Antoni Marí Alcover. Actors com Pep 

Tossà, Emma Vilarasau o Pepa López han posat 

accents diversos al català de totes les lectures, però 

ha estat el record de l'obra de la figura de Joan Salas 

la que ha provocat una de les poques interrupcions 

de l'acte  

PA de l'arribada de mas 

PG desfilada mossos 

PM mossos 

PM Mònica Terribas 

PS dirigents amb 

tràveling 

PS hissada bandera 

PG acte  

PG dirigents 

PM dels coristes 

PM diversos actors del 

país 

PM mas 

PM diversos actors del 

país 

PG gent assistent 

1:16

” 

4:46” 

INS Va dir Joan Salas des de fa 500 anys “els catalans 

hem estat uns imbecils, es tracta doncs de deixar de 

ser catalans?. No. Es tracta de deixar de ser imbècils 

(aplaudiments) 

PM de mas 

PM Mònica Terribes qui 

llegeix el fragment 

14” 5:00” 

BVU Les riallades (crits d’independència) han vingut amb 

les paraules de Francesc Pujols i reforçades per la 

conjuntura i l’hàbil interpretació que n'ha fet Roger 

Mas 

PM Mas i Núria de 

Gispert 

PG assistents a l’acte 

19” 5:19” 

INS Si es ser català qui voldrà tenir les despeses pagades  PM de Roger Mas llegint 14” 5:33” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

a tot arreu allà on vagi perquè bastarà i sobrarà que 

sigui català perquè la gent el tingui a casa seva o li 

pagui la fonda, que es el millor obsequi que sens pot 

fer als catalans quan anem pel mon i comptat i 

debatut valdrà mes ser català que milionari  

el fragment 

F.DIR Acabat l'acte institucional al parc de la Ciutadella i 

amb els ulls ja posats en la manifestació de la tarda. 

El president Artur Mas ha tornat a fer seu l'esperit de 

la marxa i ha fet una crida a la participació i al 

civisme 

PM corresponsal 13” 5:46” 

INS Que tenint en compte que serem observats de tot 

arreu, que avui donem una gran mostra d’afirmació, 

patriòtica, d’afirmació nacional, d’afirmació de 

projecte, de futur i de gran civisme perquè qualsevol 

petita alternació que es produeixi serà magnificada 

per aquells que volen que això d'avui no surti be 

PM mas 25” 6:01” 

BVU Rosa Taboada, TV3, Barcelona PG plaça Catalunya 4” 6:05” 

BVU La passejada i l'esport matinal avui no s'han pogut 

fer  a la ciutadella, en tot cas al voltant. Amb 

acreditació si, cap a dins les “Migues” 

PS entrada a ciutadella 

amb mossos 

11” 6:16” 

INS Ens fa molta il·lusió que hagin contant amb 

nosaltres sense ser purament catalanes, doncs que 

ens hagin donat un espai en aquest acte 

PM guitarreta les Migues 9” 6:25” 

BVU I uns metres mes enllà Emma Vilarasau PS Emma Vilarasau  2” 6:27” 

INS Ahir no vaig poder venir a l'assaig que vam fer i 

volia apamar una mica i per això he vingut abans 

PM Emma Vilarasau  7” 6:34” 

BVU A 2/4 d'11 del mati sobre la porta per tothom, els 

primers que arrien tenen cadira.  

PS de la gent seient a les 

cadires 

4” 6:38” 

INS Hem vingut aquest mati molt d'hora i ens quedarem 

tot el dia aquí. És el primer any que assistim a la 

diada i estem molt il·lusionats per veure com anirà 

el dia  

PM home 55 anys 8” 6:46” 

INS La porto mes pel fet que ensenya a senyera que no 

pas per l'escut del barça en aquest cas. I l'estelada 

que la porto aquí a la motxilla i quan convé ho puc 

allargar telescòpicament 

PM home 30 anys amb 

samarreta senyera del 

barça i estelada amb pal 

telescòpic 

13” 6:59” 

F.DIR No totes les persones que han vingut fins aquí estan 

al corrent del que passarà d'alt de l'escenari i això 

que el programa el tenen. Es pot robar en cada 

cadira. Em de dir però que sobretot esta servint per 

desplegar-lo una mica i fer-se passar la calor 

PM correpsponal  

PG gent ventant-se 

12” 7:11” 

INS Em de donar-li tot l’ús que puguem, fer-la servir per 

tot  

PM home 55 anys tapant-

se del sol amb l'estelada 

7” 7:18” 

BVU Els periodistes també prenen posició i entre ells 

Nipon TV 

PS dels càmeres 5” 7:23” 

INS Un dels espais es tracta de la cultura catalana i vam 

estar ahir explicant-los la història i tal i ells voten 

saber com ho vivim els catalans 

PM periodista japonès i 

PM traductora 

13” 7:36” 

BVU I entre col·legues intercanvi d'entrevistes 

La gran majoria se centra en l'acte però no tothom i 

una mica mes enllà el parlament obra portes a qui 

PM d'una entrevista 

PS home llegint a la 

gespa 

32” 8:08” 
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representa el poble i deu ni do el poble que avui ha 

entrat. A l’hemicicle foto de rigor i la frase aquella 

de me l'imaginava mes gran. 

A la botiga s'hi pot venir qualsevol dia en horari 

parlamentari avui i però és la jornada que fa més 

caixa. Entre els productes exclusius que ofereix 

tenen molt sortida la insígnia i el cava. Manel Elias, 

TV3, Barcelona 

PG cua a la porta del 

parlament 

PG interior parlament 

PM família que es fa foto 

PS porta botiga 

PS interior botiga  

PP insígnia en caixa 

PS parella sortint de la 

botiga amb una bossa.  

C.DIR Just després de l'acte institucional com dèiem Artur 

Mas ha comparegut en roda de premsa i en reposat a 

preguntes de periodistes estrangers  i aquesta que 

sentiran concretament en resposta a la BBC, la 

televiso pública britànica. Artur Mas ha dit que si no 

s'accepta el pacte fiscal per Catalunya queda obert el 

camí cap a la llibertat 

PM presentadora 20” 8:28” 

INS El meu objectiu és intentar arribar a un acord 

econòmic amb el govern central i intentar defensar 

Catalunya i donar al nostre país les eines que 

necessita per construir el nostre futur nacional. Si no 

hi ha un acord econòmic el camí de Catalunya capa 

a la llibertat esta obert  

PM mas  31” 8:59” 

C.DIR Els actes han començat molt d'hora al mati amb la 

tradicional ofrena floral al monument de rafel de 

Casanova. Hi han assistit moltíssimes entitats i 

associacions del país així com tots els partits politics 

de l'arc parlamentari excepte el PP i Ciutadans que 

de fet ja fa tres anys que no hi acudeixen. Sapiguem 

com ha anat la jornada aquest mati, Òscar Armengol 

explica’ns  

PM presentadora 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

corresponsal  

24” 9:23” 

C.DIR Moment tranquil, sense incidents i en un ambient 

festiu des del migdia. Són les famílies senceres com 

veuen al meu darrere, els grups d'amics amb 

senyeres i també amb moltes, moltes estelades els 

que s'han fet seu el monument que ara mateix esta 

ben rodejat se flors, segurament la major afluència 

de públic. Es nota que la manifestació d'aquesta 

tarda pot ser massiva. Es la nota mes destacada 

d'aquesta edició amb relació a les anteriors perquè 

d'altra banda s'ha seguit el mateix guia d'aquesta 

últims anys, es a dir, dues parts ben diferenciades. 

Una primera mes seriosa amb les ofrenes 

institucionals i de partits i una segona... 

PM corresponsal al 

monument de rafel 

Casanova  

40” 10:03” 

OFT ...quan ja s’ha retirat el cordó policial i els ciutadans 

s'han pogut acostar a l’estàtua. El color l'han posat 

també les entitats i els grups de cultura popular que 

han fet les seves ofrenes des de castellers i falcons , 

fins a gegants i trabucaires. Pel que fa als missatges 

politics com era d'esperar han girat al voltant de la 

marxa d'aquesta tarda . Alguns en destaquen el 

caràcter més sobiranista d'altres han posat l'accent 

en la reivindicació  social 

PP monument rafel 

Casanova 

PG plaça on hi ha e 

monument 

PP enxaneta que s'obre 

fina a PG 

PG castell 

PM trabucaire 

PG aeri tir de trabucaire 

PG aèria ball de gegants 

25” 10:28” 

BVU (se sent els segadors). El govern de la Generalitat 

encapçalat pel president Artur Mas ha estat el primer 

en fer l’ofrena al monument de Rafael Casanova. 

PS de mas fent l'ofrena 

PG ofrena 

PS ofrena Núria de 

23” 10:48” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

Després ha estat el torn de la mesa del parlament 

amb la presidenta de la cambra al capdavant 

Gispert  

INS Es molt important que el país vagi unit. Es molt 

important que fem pinya, es molt important que tots 

treballem per millorar els drets i les llibertats de 

Catalunya  

PM Núria de Gispert  11” 10:59” 

BVU La majoria d partits han fet l'ofrena amb delegacions 

encapçalades pels seus màxims dirigents. Nomes hi 

han faltat duran i Lleida que te una lesió al genoll 

però ha garantit que anirà a la manifestació de la 

tarda i oriol Junqueras que ha estat a Sant Vicenç 

dels Horts d'on és alcalde.  

PS ofrena del PSC 

PG aeri de l’acte 

PM de dirigent cantat els 

Segadors 

PS ofrena ERC 

15” 11:14” 

F.DIR El discurs obertament sobiranista d’Artur Mas i les 

declaracions de Mariano Rajoy en contra de mes 

autogovern han centrat les primeres declaracions 

politiques d'aquest 11 de setembre que els 

representants dels partits han fet al peu del 

monument a Rafael Casanova 

PM corresponsal a 

monument de rafel 

Casanova 

15” 11:29” 

INS Catalunya empren el camí cap a la llibertat . No 

només són els actes que es fan aquest matí, La 

ofrena floral. No és només l'acte institucional sinó 

és molt més principal la manifestació popular que 

esperem que sigui això un clam inequívoc a favor de  

la llibertat del país  

PM Oriol Pujol  16” 11:45” 

INS Hi haurà manifestació convocada aquesta tarda per 

una entinat, per una associació amb un lema que 

evidentment nosaltres no compartim . La nostra 

proposta es una proposat que ve de la tradició 

catalanista d’esquerres, es una proposta que vol la 

màxima unitat del poble de Catalunya per 

reivindicar els seus drets  

PM Pere Navarro  16” 12:01” 

INS L'estat ha de prendre bona nota i els partits d’àmbit 

estatal han de prendre bona nota del malestar que 

existeix en el país i d'aquet malestar també nacional 

i de la manca de resposta. E mes dels atacs i 

l'escenari de rescentralització  

PM Herrera 14” 12:15” 

INS Fa 80 anys que treballem per la sobirnaia del nostre 

país, per la independència del nostre país. 

Evidentment compartim i ho veurem aquesta tarda 

al carrer que cada vegada hi estem mes a la vora i 

que cada vegada la majoria social es mes creixent 

PM Marta Rovira 14” 12:29” 

INS Presentarem una declaració d’independència al 

parlament el proper debat de política general i el que 

li reclamen es a tots els patits politics catalanistes 

que ja configurem una majoria al parlament de 

Catalunya que votin si  

PM Uriel Bertran (SI) 10” 12:39” 

INS I tots aquest ciutadans que s'han manifestat a favor 

de la independència el que sí que seran claus perquè 

des de l’acció política es transformi la realitat i 

s'aconsegueixi la independència de Catalunya  

PM Laporta 11” 12:50” 

BVU El PP no hi ha participat com a partit i nomes hi han 

anat alguns dels seus membres amb delegacions 

institucionals. Ciutadans tampoc hi ha pres part. 

Xavier Caraltot, TV3, Barcelona 

PS ofrena 

PM dirigents amb 

tràveling  

11” 13:01” 
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C.DIR Efectivament el partit popular no era a l’ofrena 

floral però sí que ha participat de l'acte institucional 

a la ciutadella i ha estat aquí on la seva presidenta 

Alicia Sánchez Camacho ha carregat contra Artur 

Mas perquè segons ella el president fomenta la 

confrontació. També ha donat a entendre que el seu 

partit ja no es possible la col·laboració del seu partit, 

del PP, amb el govern de Convergència i Unió   

PM presentadora.  26” 13:27” 

INS El Partit Popular català no pot parlar ni negociar  

amb un govern que ha estat impulsant i legitimant 

una manifestació independentista que vol separar-se 

de la resta d’Espanya, per tant si la prioritat del 

senyor Artur Mas ara no és sortir de la crisi sinó que 

és portar a Catalunya a camins desconeguts, portar a 

Catalunya a la separació amb Espanya el Partit 

Popular de Catalunya no podrà estar al seu costat 

sinó que estarà clarament enfront, garantint la 

Catalunya constitucional, la Catalunya que se sent 

catalans i espanyola  

 

PM Alicia Sánchez 

Camacho  

37” 14:04” 

OFT  I el partit que no ha anat ni a l'acte de la ciutadella ni 

al monument de Rafael Casanova és Ciutadans. Per 

Ciutadans la interpretació que es fa de la diada és un 

falsejament de la historia . Sota el lema millor units 

han lamentat que es vulguin posar fronteres a 

Espanya i a Europa. També han criticat la figura de 

Rafael Casanova com a fals màrtir i han argumentat 

per que segons ells la diada representa perpetuar una 

mentida històrica 

PG acte ciutadans 

PM Albert Rivera  

25” 14:29” 

C.DIR D'actes n’hi ha arreu i òbviament no només a 

Barcelona. De fet aquí a Tarragona... 

PM presentadora 6” 14:35” 

OFT ...hi ha hagut mes ofrenes que mai . Una quarantena 

de sindicats i partits politics han volgut homenatjar 

Rafael Casanova . L’alcalde socialista de la ciutat ha 

dit que serà ineludible un referèndum sobre el futur 

de Catalunya. 

(cortina) 

També hi ha hagut ofrena a reus, Móra d’Ebre, 

Montblanc o el Vendrell i a Amposta han penjat la 

senyera al pont tal i com ja és tradicional. 

(cortina) 

A Girona l'acte institucional unitari que s'ha fet al 

salo de descans del teatre municipal ha tingut un to 

mes reivindicatiu que mai també s'ha ha fet 

referència als incendis d'aquest estiu a l’Empordà. 

Els actes s'han concentrat al mati i en els convocats 

pel casal el forn a la plaça del vi hi ha hagut mes 

assistents que en ocasions anteriors. La manifestació 

convocada per la CUP i Arran ha recorregut el 

centre de Girona amb el lema “ni pacte fiscal ni 

pacte social,independència i socialisme” 

(cortina) 

I per tercer any consecutiu al turó de la seu vell a 

Lleida ha estat e referent per a la celebració de la 

diada. L’escriptor Josep Vallverdú ha estat 

l'encarregat de llegir el pregó en aquest espai que 

substitueix al roser, símbol a la resistència a felip V. 

PS ofrena Tarragona  

PP estelada onejant al 

vent 

PS acte  

PG castell 

PS penjant la bandera al 

pont d’Amposta  

 

PG salo de Girona 

PM de gent al saló 

PG manifestació a Girona   

PG riuada de gent 

 

PG acte a Lleida 

PG manifestació Lleida 

PG ofrena 

PG manifestació  

 

PS de les flors a la tomba 

PS hissada senyera 

PM de Josep Lluís 

Cleries  

PM Trias 

PM Junqueras 

PS castell  

PS anxaneta amb senyera  

2:02

” 

16:37” 
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Tot i que al roser si fan obres per convertir-ho en 

parador nacional avui encara s'hi han fet ofrenes 

florals. La manifestació pel centre històric que ha 

convocat la CUP ha reunit 1 miler de persones . 

(cortina) 

I la tomba de rafel Casanova a l’església de Sant 

Baldiri de Sant Boi s'ha omplert d'ofrenes per 

recordar-lo i commemorar-lo en la Diada. En 

conseller de benestar i família, Josep Lluis Cleries 

n'ha estat el convidat d'honor en representació de la 

generalitat i per això ha rebut la senyera que 

posteriorment s'ha alçat entre cants corals. L’alcalde 

de Barcelona Xavier Trias i el president d’Esquerra 

oriol Junqueras també hi han estat presents. L'ultima 

ofrena però ha estat la dels castellers de 

Castelldefels que han desplegat una senyera sobre el 

pilar de 4. l'acte que conclòs amb el cant dels 

segadors i cants independentistes ... 

C.DIR ...no ha estat buit, però, de critiques també contra les 

retallades. D'altra banda durant tot el mati el fossar 

de les moreres han continuat també les ofrenes i les 

reivindicacions nacionals ... 

PM presentadora 11” 16:48” 

OFT ...en un ambient estiu i familiar entitats i grups 

independentistes han desfilat per la plaça que també 

ha acollit actes politics i la lectura de manifestos 

amb crides a favors de la independència de 

Catalunya i en suport a la manifestació d'aquesta 

tarda forces politiques com Convergència 

Democràtica esquerra republicana i solidaritat 

catalana van anar ahir a la nit al fossar de les 

moreres on a banda de les ofrenes també es va 

cremar una imatge de felip 5. 

(cortina) 

i a la nit es feia la tradicional marxa de torxes al 

fossar de les moreres com en molts altres llocs de 

Catalunya en la vigília de la Diada. A Girona la 

sisena edició de  la marxa va batre record de 

participació amb 1800 persones convocades per 

Òmnium Cultural. A Lleida mes de 600 persones 

van desfilar torxa en ma fins al turó de la seu vella i 

allà, es va llegir un manifest i es va fer una ofrena 

floral 

PG castells 

PG escenari   

PS senyera estes a la 

plaça 

PM de parlaments 

PS crema mural de Felip 

V 

PP noi amb una torxa 

PG marxa torxes 

PS marxa torxes 

PS de nens amb torxes.  

GPG marxa torxes.  

1:02

” 

17:50” 

C.DIR I el missatge del president de la Generalitat plana i 

molt sobre la celebració d'aquesta Diada ahir en el 

discurs d¡que va fer Artur Mas va assenyalar que el 

seu principal objectiu es el pacte fiscal però també 

va assumir com a seu el sentit de la manifestació 

d'aquesta tarda  

PM corresponsal  20” 18:10” 

INS Molts compatriotes us manifestareu a Barcelona, el 

meu cor serà amb vosaltres, el meu esperit i el meu 

compromís també . A mi com president de 

Catalunya em correspons un rol més institucional 

sumant afinitats aglutinant voluntats preservant 

sempre que es pugui la unitat del poble català . 

Tanmateix encara que sigui en silenci sapigueu que 

el vostre clam es l meu que la vostra veu es la meva 

que els vostres anhels son els meu, perquè en 

PM Mas  1:32

” 

19:42” 
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definitiva siguin veus pel pacte fiscal, per l'estat 

propi pel respecte que mereixem com a nació 

pacifica i democràtica que som o per la nostra 

dignitat son totes veus que s’alcen en la mateixa 

direcció. Més justícia i més llibertat per Catalunya. 

Mai com ara Catalunya havia estat tan a prop en la 

seva aspiració i el seu anhel de plenitud nacional 

cada dia que passa mes i mes catalanes i catalans 

s'incorporen al sentiment i al concepte que es a 

nosaltres els 7 milions i mig de persones que 

configurem la Catalunya d'avui a qui ens correspon 

decidir lliurement el nostre futur com a poble i com 

a nació. La transició nacional que la societat 

catalana esta duent a terme te un primer objectiu 

amplament aglutinador i compartit, el pacte fiscal. 

El passat mes de juliol el nostre parlament va 

aprovar per folgada majoria la proposta a defensar 

en les properes setmanes, així ho farem. Es urgent, 

just i necessari  

C.DIR El president del govern espanyol també s'ha 

manifestat en les ultimes hores sobre la 

reivindicació pel pacte fiscal i sobre la manifestació 

independentista convocada aquesta tarda a 

Barcelona. Mariano Rajoy ho ha fet en la seva 

primera entrevista en la televisió pública espanyola 

des que va guanyar les eleccions. Ha dit exactament 

això: 

PM presentadora 19” 20:01” 

INS En aquets moment el que no toca es embolicar-se ni 

la disputa ni la polèmica. En aquest moments el que 

toca és la unió, la col·laboració i la cooperació. 

Fixem les prioritats  i siguem consistents sisplau que 

aquest moment a Espanya no estem per grans 

algaravies. Pel que estem es per fer una política 

econòmica que ens porti a créixer econòmicament 

perquè això és el que ens farà créixer com a país i 

que millorin el nostre benestar i la nostra riquesa.  

PM Rajoy  30” 20:31” 

C.DIR Fins ara el protagonisme de la Diada se l'ha endut 

bàsicament l'escenari on ens trobem aquest parc de 

la Ciutadella a banda de les ofrenes florals que hi ha 

hagut arreu del país. El que passa es que d’aquí 

poques hores els focus giraran la seva tensió i es 

concentraran sobretot en aquesta manifestació 

convocada a les 6 de la tarda per l'Assemblea 

Nacional Catalana sota el lema “Catalunya, un nou 

Estat d’Europa”. Hi ha una mobilització prevista 

arreu del api i per tan es important saber com s'estan 

mobilitzant aquests ciutadans i com s’està preparant  

les persones que vulguin venir a la manifestació per 

arribar al centre de la capital catalans. Fem un repàs 

a aquesta hora en connexió amb Girona, Lleida i 

Tarragona justament per prendre el pol d'aquesta 

mobilització. Comencem per Tarragona Agustí 

Forné 

PM presentadora 

 

Partició pantalla en 3: PM 

corresponsal a Tarragona, 

PM corresponsal Girona i 

PM corresponsal Lleida 

45” 21:16” 

C.DIR Doncs a Tarragona, tarragonins i tarragonines 

comencen a omplir la vintena d'autobusos que 

sortiran des d’aquí, des de la rambla president 

Companys que es on s'han reunit els combois que 

PM corresponsal  17” 21:33” 
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sortiran cap a la manifestació de Barcelona... 

OFT ...l'Assemblea Nacional Catalana ha organitzat a les 

comarques de Tarragona 181 autobusos que sumats 

als que han organitzat altre entitats passarien dels 

200 autobusos. També s'havia organitzat fins i tot un 

tren que havia de sortir de Vilaseca. Un tren que 

finalment no es podrà organitzar perquè Renfe no 

tenia prous combois 

PS busos 

PS gent esperant bus 

20” 21:53” 

C.DIR Doncs aquí a Girona just on ens trobem al passeig 

de la copa en un dels aparcaments pels autocars que 

s'han organitzat . Just fa 5 minuts han començat a 

sortir els primers i com veieu darrere nostre 

continuen sortint cap a Barcelona. Son un dels 50 

organitzats a la capital però són més de 200 en el 

conjunt de la demarcació. Aquest però no és l’únic 

mitjà de transport escollit pels gironins per 

traslladar-se avui a Barcelona.  

PM corresponsal 27” 22:20” 

OFT Molts ho han fet també, un miler en les dos combois 

especials organitzats pels ajuntaments de Girona i 

figueres i d'altres trens del servei regular de Renfe 

que han doblat el nombre de vagons. En total i sense 

comptar les persones que avui es traslladaran amb el 

seu vehicle particular parlem de 15.000 persones 

que assistiran a la manifestació des del conjunt de la 

demarcació gironina 

PS amb tràveling cua de 

gent a Renfe 

PP estelada 

PS andana quan arriba el 

tren  

20” 22:40” 

C.DIR A Lleida des d’aquesta esplanada del camp d'esports 

han sortit fa una hora a les 2 de la tarda una vintena 

d'autocars organitzats per l’Assemblea Nacional 

Catalana, Partits politics  i altre entitats, però també 

n'han sortit un centenar mes d'altres punts de la 

demacració com Tàrrega... 

PM corresponsal  16” 22:56” 

OFT  Cervera, la Seu d’Urgell, el Pont de Suert o 

Balaguer. En total més de 6000 persones que es 

desplacen per aquets mitjà fins a Barcelona per 

acudir a la manifestació de la tarda. Aquesta xifra 

quadruplica el nombre de lleidatans que van assistir 

l'any 2010 a la manifestació contra la sentencia de 

l'estatut. La demanda d'autocars ha sigut tan gran 

que fins i tot n'han hagut de llogar a l’Aragó. Entre 

els passatgers que han marxat ja cap a Barcelona es 

respirava un ambient festiu però també de 

reivindicació i amb la sensació d'estar participant en 

un esdeveniment històric 

PS gent pujant a l'autocar  

PG de l’interior del bus 

amb gent criant i 

ensenyant l’estelada i 

senyeres  

PG autocars sortint 

32” 23:28” 

C.DIR Osona. La comarca d’Osona és un del llocs des d'on 

s'han organitzat mes autocars i per tan aquest mati a 

vic tot eren preparatius per poder acudir a 

Barcelona.  

PM presentadora 14” 23:42” 

INS Nosaltres altres anys no teníem ni l’estelada al 

balco. Amb tot el moviment i la crida que hi ha 

hagut de la gent doncs si, hem cregut oportú que la 

gent es reivindiques mes i hem penjat una estelada i 

em anat a buscar les samarretes aquestes per 

demostrar que si, que volem un canvi i que recolzem 

a la gent que esta lluitant per això  

PG plaça ajuntament vic 

PM dona amb una 

estelada a la samarreta 

asseguda a la terrassa 

d’un bar 

PM noia que parla amb 

samarreta de l'estelada 

26” 24:08” 

BVU Com elles a vic han estat molts els ciutadans que PM iaia penjat estelada al 12” 24:20” 
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s'han passat de la senyera a l'estelada. Els que 

passejaven avui per la plaça major tenien clar que 

aquesta diada seria especial i mes participativa que 

altres anys.  

balcó 

PG plaça ajuntament de 

vic 

INS Del meu cercle molt hi anaven, però se d'altra gent 

que normalment no hi haurien anat i aquesta vegada 

hi van   

PM hoem35 anys  7” 24:27” 

BVU Que baixava mes gent a Barcelona s'ha vist clara  la 

zona del sucre on a partir de quarts de 2 ha 

començat a arribar gent guarnida especialment 

guarnida per la diada.  

PS família 

PG autocars 

PP cara nen pintada 

6” 24:33” 

F.DIR Només de la ciutat de vic surten 32 autocars. 

Aquests mes tots els que han sortit de tots els pobles 

d’Osona sumen fins a 150. una xifra a la que no 

s'havia arribat mai i que és fruit del treball que va 

començar fa mesos 

PM corresponsal  12” 24:45” 

INS Portem tot l'estiu treballant-ho. A l’Assemblea han 

fet caminades han fet xerrades, han fet concerts, han 

fet de tot, per tant no es d'una setmana ni d'un mes  

PM home 40 anys  11” 24:56” 

INS Anem a la independència. Volem ser independents 

amb una  manifestació  

PM nen i nena de 10 anys  9” 25:05” 

INS És la primera vegada que anem a una manifestació 

d'aquesta mena. L'11 de setembre no hi havíem anat 

mai, creiem que no era necessari però aquest any 

creiem que es necessari anar-hi tots i com mes gent 

millor 

PM home 45 anys amb la 

filla la costat  

11” 25:16” 

BVU La idea era que tots els autocars sortissin junts de 

tona però finalment s'ha decidit esglaonar la sortida 

per evitar col·lapse. Anna Basaga, TV3, Vic.  

PS autocars sortint 8” 25:24” 

C.DIR Justament la mobilitat es una de les qüestions que 

mes preocupen de cara a aqueta tarda perquè no és 

pot obviar que a banda de la mobilització pròpia de 

la manifestació aquest 11 de setembre també 

representa la operació tornada d'un punt, d'unes 

jornades festives que poden haver estat de fins a 4 

dies per alguns, per tan interessa, a aquesta hora, per 

saber quina és la situació del transit i també si hi ha 

alguna previsió de cara la tarda...  

PM presentadora 26” 35:50” 

- (passa a un altre tema)  - - 

C.DIR ...aquest dies s'ha recomanat que no s'utilitzés el 

cotxe particular per accedir al centre de Barcelona, 

per anar a la manifestació i que s'utilitzés el 

transport públic. També s'ha habilitat tot un 

dispositiu d'aparcament per als autocars que 

arribaran de s de fora de Barcelona. De fet, David 

Melgarejo, Barcelona podríem dir que ha posat en 

marxa un dispositiu global per mirar de garantir la 

que la mobilitat  sigui un èxit aquesta tarda   

PM presentadora 23” 36:13” 

C.DIR Així es Lídia, un dispositiu que fa hores ja que 

funciona i que com veieu al meu darrere segueix 

portant persones fins a la capital catalana. 

Començava cap a 3/4 d'una arribant els primers 

autocars aquí on som al carrer balmes amb la 

PM corresponsal carrer 

balmes 

24” 36:37” 
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confluència amb gran via i pel que sabem ara els 

últims autocars que estan arribant a hores d’ara és 

aparcar a la confluència del carrer balmes amb 

valència. Tots aquells que venen per la banda sud de 

la ciutat ... 

OFT ...a l'eixample, el districte de l'eixample s'ha previst 

que hi càpiguen uns 800 autocars ,l aresta fina a 

aquests 1100 que hi ha confirmats hauran d'aparcar 

en altres zones de la ciutat com ara el parc del fòrum 

la muntanya de Montjuic o als voltants del camp 

nou . Avis important per totes aquelles persones que 

arribin a aquesta manifestació amb autocar i es que 

recordin on han baixat de l’autocar perquè serà aquí 

on hauran de tornar un cop s'hagi acabat aquesta 

manifestació i vulguin tornar a les seves poblacions 

d'origen. De moment del que estan mes pendents 

aquestes persones es de com viuran avui aquesta 

diada a la capital catalana 

PM gent 

PP estelada 

PS gent baixant del bus  

PG busos aparcats 

PS plaça Catalunya 

PS busos 

 

32” 37:09” 

INS Venim d’Igualada, hem vingut molt d'horeta aquest 

matí i per poder aparcar i no trobar transit a l'entrar i 

poder sortir després una mica ens condiciona. Hem 

aparcat el cotxe aquí a la Diagonal i és la nostra 

primera manifestació on venim tots 4 

PM dona 30 anys 16” 37:25” 

INS Som de Poblenou i hem vingut a passar tot el dia i a 

cridar per la independència 

PM dona 45 anys 6” 37:31” 

INS A passar el dia amb els nenes a fer una miqueta 

d'ambient. Venim abans perquè sinó després serà 

complicat arribar i així venim a dinar qui  

PM dona 35 anys 7” 37:38” 

INS Perque venim a celebrar la diada  PM nen 8 anys  2” 37:40” 

INS Venim d'Olesa de Montserrat i hem arribat a aquesta 

hora per no trobar massa embús perquè esperem que 

avui sigui un dia amb molta gent 

PM jove 16 anys 11” 37:51” 

INS Som del poble de Matadepera, Vallès Occidental i 

venim aquí com a única mostra d'estima a Catalunya 

PM home 35 anys 6” 37:57” 

INS Venim per demanar la independència del nostre país, 

perquè ens escoltin des de Madrid i venim 

expressament des de vic. Des del mati hem vingut a 

viure tot aquest ambient que es viu qui i esperem 

que a la tarda estigui tot ple de gent 

PM home 40 anys  12” 38:09” 

INS Nosaltres som de cassar de la selva i per que venim? 

Doncs venim a lo que ve tothom i al que ve tot 

Catalunya. Ha reivindicar un estat propi i avui ho 

aconseguirem 

PM home 45 anys 10” 38:19” 

INS Venim cada dia a la platja però avui es un dia 

especial per lo que es, per la diada.  

PM dona 55 anys 6” 38:25” 

INS N'he posat 2 al balcó. Tinc un balcó molt llarg i una 

que l’he portat per la platja i llavors he portat 

l'esmorzar i ara doncs a banyant-se i a la tarda anem 

a la manifestació i visca Catalunya i visca el barça 

PM senyora iaia a la 

platja amb una senyera 

15” 38:40” 

C.DIR Amb diferent estratègies, uns amb molta previsió, 

l'objectiu d'aquestes persones es arribar a les 6 de la 

tarda a la confluència del Passeig de Gràcia amb 

gran via que es el punt d'inici d'aquesta manifestació 

PM presentadora 

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PM 

27” 39:07” 
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convocada per l’Assemblea Nacional Catalana. Un 

punt d'inici on ara mateix hi ha l'Ariadna Oltra. 

Ariadna ens imaginem que els organitzadors estan 

enllestint els darrers detalls perquè aquesta marxa 

sigui el que volen, una marxa massiva però també 

pacifica 

presentadora 

C.DIR Doncs sí. Últims retocs, gairebé tot apunt aquí a tres 

hores per a que comenci aquesta marxa . Moltes 

d'aquestes persones que han baixat amb autocars i 

que veiem fa uns moments han passat per aquí per 

exemple un grup del Pallars Sobirà, dos autocars de 

55 mes un de 20 que han sortit a les 9 del mati 

passant passaven cap aquí baixaven per passeig de 

gracia ... 

PM corresponsal  19” 39:26” 

OFT ...i el que han fet en comptes d’aturar-se aquí a la 

confluència de Gran Via amb Passeig de Gràcia és 

tirar cap avall cap a plaça Catalunya. Es el que esta 

fent la majoria de persones que han arribat fins a 

aquest punt. De moment veiem que les voreres a 

gran via no estan plenes tampoc en aquell costat a la 

zona de l'eixample esquerra. Si que n'hi han com 

dèiem Passeig de Gràcia des de Gran Via cap a baix. 

A tot això hi ha unes recomanacions que han fet els 

organitzadors i també protecció civil podem semblar 

recomanacions de sentit comú però que s’esforcen a 

recordar per exemple per evitar que es perdin nens, 

per això el que recomanen es que els petis vagin 

molt ben identificats , d’altra banda també es 

recorda que la xarxa mòbil i la xarxa 3G estarà 

col·lapsada previsiblement i que per tan qui s’hagi 

de trobar en algun punt de la manifestació d’aquest 

recorregut doncs que quedi abans d'una forma clara, 

en un lloc concret, cantonada, Besòs, Llobregat, 

mar, muntanya, i per últim també es recorda que 

qualsevol provocació sigui aïllada, demanen els 

organitzadors,  de forma pacifica. 

PG cruïlla i Passeig de 

Gràcia avall amb 

tràveling 

 

PS família manifestants  

1:02

” 

40:28” 

BVU (se sent: Samarretes, gorres, enganxines, liquidem 

la nostra relació amb Espanya) . El miler de 

voluntaris de l’Assemblea Nacional Catalana 

utilitzaven reclams com aquest per atreure l’atenció 

dels vianants que travessaven aquest mati la 

barcelonina plaça de Catalunya. Allí hi havia una de 

les 2 úniques paradetes que l’Assemblea ha muntat 

des de primera hora, 'altra estava ubicada a l'arc de 

triomf. A la tarda n'hi haurà 4 més. Samarretes a 10 

euros, gorres a 5o estelades de roba també a 5 entre 

d'altres eren els productes estrella de la jornada. 

Però metre els voluntaris s’ocupaven d’això la 

presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana deia 

l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova i 

valorava així el discurs del president mas 

PG paradeta  

PP enganxines 

 

PS paradeta 

PP samarretes 

PP gorres 

PP estelades 

PM voluntaris 

PS paradeta 

44” 41:12” 

INS Em va semblar un discurs encoratjador i si fa el que 

va dir doncs es també esperançador perquè em va 

dir que està treballant per la plena llibertat, per la 

plena sobirania i per la llibertat del nostre poble.  

PM Forcadell 15” 41:27” 

BVU Forcadell també ha fet una crida als que no s'acaben PM voluntària a la 8” 41:35” 
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de decidir anar a la manifestació recordant-los que 

no cal renunciar ares per ser català 

paradeta 

PP enganxines 

INS Aquest país l'hem de construir entre tots, entre els 

que som i ens sentim catalans i els que no se senten 

catalans 

PM Forcadell 8” 41:43” 

BVU Pels periodistes dels principals mitjans de França, 

Gran Bretanya, els Estats Units, Japó, Ucraïna o 

Mèxic s'han acreditat aquest mati al centre de 

premsa. El món mira amb atenció una manifestació 

que es preveu històrica i que molts consideren el 

primer capítol cap a una nova etapa cap a l'estat 

propi.  

PS gents acreditant-se 

PG sala amb tràveling 

fins les vistes de plaça 

Catalunya per la finestra  

16” 41:59” 

F.DIR L’Assemblea Nacional de Catalunya no acaba el seu 

camí amb la manifestació d'avui per això el 

merchandising per recollir diners es important per 

continuar la lluita per la independència. Miquel 

Moreno, tv3, Barcelona.  

PM corresponsal 

PS paradeta  

13” 42:12” 

INF La cruïlla del Passeig de Gràcia amb Gran Via és on 

començarà la manifestació a les 6 de la tarda. Des 

d’aquí recorrerà la gran via fins a arribar al carrer 

Pau Claris des d¡on baixarà seguint tota la via 

laietana fins arribar a tocar del mar. Un cop s'arribi a 

la cantonada amb passeig d’Isabel II es girarà per 

enfilar recte per l'avinguda marques de l'argentera 

fins a arribar al parc de la Ciutadella on hi haurà 

l'escenari i es llegirà el manifest. Les recomanacions 

de la Guardia urbana són bàsicament que tothom qui 

pugui surti amb temps i que es vagi a peu  o faci 

servir el metro. Pel que fa al metro es recomana 

evitar les estacions de Catalunya i Passeig de Gràcia 

i utilitzar com a alternativa les de diagonal, 

Universitat, Girona i Liceu 

PG zenital de la cruïlla 

amb els noms impresos a 

sobre  

PG aeri carreres de 

Barcelona (google earth) 

amb el recorregut en groc 

PG Ciutadella 

 

Infografia amb les 

estacions en vermell a 

evitar i en verd les 

recomanades 

 

49” 44:01” 

C.DIR Tv3, la televisió pública catalana, ha retransmès 

durant tot el mati l'acte institucional aquí a la 

Ciutadella i també les ofrenes florals al monument... 

PM presentadora 11” 44:12” 

INF ...Rafael Casanova. A la tarda que passarà? Doncs a 

partir de les 6 conjuntament amb el 3/24 els 

oferirem en directe la manifestació de l'11 de 

setembre des de Passeig de Gràcia i fins a Marquès 

de l'Argentera. Després del telenotícies vespre que 

també es farà aquest telenotícies des d’aquí en 

directe des de la ciutadella podran veure 1711 el 

setge de Cardona, un documental que recreen els 33 

dies d’autèntic agonia del castell de Cardona. 

Podríem dir que es l’últim assalt abans de l'atac 

definitiu a Barcelona l'any 1714. (se sent: l'11 de 

setembre viu la Diada nacional de Catalunya a tv3 i 

al 3/24). 

paral·lelament i des del portal 3/24.cat també podran 

participar de tots els actes commemoratius de 11 de 

setembre i seguir-los de manera activa.  Mes a mes 

de trobar totes les informacions i vídeos de la diada . 

El 3/24 .cat esta mostrant el seguiment que està 

tenint l’etiqueta de twitter #diadatv3, juntament amb 

la qual hi poden deixar els seus comentaris 

PG de carrers de 

Barcelona amb imatges 

sobre posades de 

manifestacions massives, 

castellers , ofrenes, 

president mas, ciutadella. 

 

A peu d'imatge apareix la 

programació  

 

Recorregut virtual pel 

portal 3/24 

1:09

” 

45:21” 
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C.DIR Doncs fins aquí el que ha donat de si de moment, 

podríem dir que som a l'equador aquesta Diada 

nacional de Catalunya , Carles, una diada nacional 

que sembla que no ha passat desapercebuda ni a 

Madrid ni a Brussel·les. 

Efectivament lidia, de fet el portaveu de la comissió 

europea...  

PM presentadora 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora a ciutadella i 

PM presentador a plató 

21” 45:42” 

plató ...s'ha referit a la manifestació d'aquesta tarda i diu 

que la independència de Catalunya es tracta d'un 

tema estrictament intern i ha evitat entrar en 

valoracions. Ara be, ha assegurat que si Catalunya 

s'independitza d’Espanya quedarà fora de la Unió 

Europa. Segona aquesta interpretació i dels tractats 

que fa la comissió Catalunya hauria de demanar-hi 

d’ingrés i per tan obtenir la unanimitat de tots els 

estats membres per formar part de la Unió Europea 

Presentador-plató  26” 46:08” 

INS Res a veure amb nosaltres. Si vol demanar ser 

membre de la Unió Europea s'ha de fer d'acord amb 

els tractats i les condicions d’accés. Son 2 passos 

diferents: el procés de secessió d'acord amb la 

legalitat internacional i la petició d’accés a la Unió 

europea d'acord amb els tractats. Mentrestant 

aquesta entitat no es membre de la Unió Europea 

perquè ha de fer la petició d’adhesió.  

PM Olivier Bailly 32” 46:40” 

plató Per la seva banda, al marge de la manifestació 

Mariano Rajoy es referia ahir al possible rescat de 

l'economia (canvi de notícia) 

presentador-plató 9” 46:49

” 

 

 

 

 

11/09/2012 

 

Telenotícies 

vespre 

Sumari OFT 1 milió i mig de persones, la manifestació mes 

multitudinari de la historia a Catalunya. Un clam 

reivindicatiu sense precedents que ha omplert fins a 

vessar els carrers de Barcelona. Ni al setembre de 77 

ni al juliol del 2010 mai fins ara hi havia hagut una 

resposta ciutadana d'aquesta magnitud 

GPG aeri de plaça 

Catalunya 

PS manifestants 

GPG aeris de la riuada de 

gent des de diferents 

carrers  

25” 25” 

C.DIR Bona nit des del parlament de Catalunya, el lloc on 

ha acabat d'aquesta multitudinari manifestació i al 

parc de la Ciutadella ... 

PM presentador 10” 35” 

OFT ...on s'ha lliurat el manifest per la independència que 

insta a celebrar un plebiscit  d’autodeterminació. 

(cortineta) 

Milers de persones omplien els carreres que ni tan 

sols s'han mogut del lloc on han intentat iniciar la 

marxa. Això son imatges que estan veient en aquesta 

moments en directe al costat del parlament on ha 

acabat aquesta marxa i on s'ha llegit el plebiscit  

(cortineta) 

El president Mas afegeix que si no hi ha acord pel 

pacte fiscal amb l govern espanyol, Catalunya te el 

camí obert cap a la independència 

(cortineta) 

Més de mil autocars han desbordat els espais 

habilitats a la ciutat una hora abans de la marxa. 

Metro, tramvia i ferrocarrils els mes utilitzats pels 

participants. Ara s’està regulant la tornada en alguns 

punts per evitar el col·lapse 

PG llegida del manifest  

 

PG acte Ciutadella al 

mati 

PM Artur Mas  

 

PS carrer amb les 

autocars aparcats 

PS gent sortint el 

ferrocarril 

 

PS castells 

PG dels assistents 

PS dirigents a l'escenari 

1:08

” 

1:43” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

(cortineta) 

la llengua i la identitat catalanes protagonistes en 

l'acte institucional de la diada l parc de la ciutadella 

de Barcelona 

Plató  Una diada historia en que també estem pendents de 

les reaccions. Avui Mariano Rajoy ha apel·lat... 

presentadora-plató 7” 1:50” 

OFT ...de nou a la prudència i insisteix que el repte de 

Catalunya i l'estat es sortir de la ciris. Des d’Europa 

es diu que un nou estat català quedaria fora de la 

unió i hauria de tornar a negociar l’adhesió 

(cortineta) 

PS Rajoy rebent al 

ministre finès a Moncloa 

12” 2:02” 

Notícia OFT Milers i milers de persones, fins i tot mes que en la 

manifestació de juliol de 2010. 1 milió i mig segons 

l'ajuntament de Barcelona i també segons els 

mossos d’esquadra. En canvi des del govern central, 

des de la delegació del govern cantal aquí a 

Catalunya parlen de 600.000 persones al carrer. 

Estem veient gent arribada de tot arreu fent onejar 

estelades, famílies senceres, gran i petits que han 

omplert aquesta ciutat que han omplert Barcelona 

amb un sol objectiu el de fer sentir i ben fort la seva 

veu  

GPG aeri de Gran Via  

PG aeri de  la cruïlla  

PM manifestants 

GPG aeri amb tràveling 

42” 2:44” 

C.DIR El parlament de Catalunya on ens trobem es la 

institució que ha acollit el final d'aquesta 

manifestació i que ha rebut també el manifest. Ha 

estat concretament la presidenta del parlament... 

PM presentador  15” 2:49” 

OFT ...Núria de Gispert qui ho ha fet . El testimoni 

d'aquestes fets és Jaume Freixes, ens n’explica els 

detalls, Jaume endavant! 

PG encapçalament 

manifestació  

9” 3:08” 

C.DIR Doncs eren pesades les 8 de la tarda quan una 

delegació d'una trentena de persones encapçalades 

pels presidents de les dues entitats convocants de la 

marxa, Carme Forcadell per part de l’Assemblea 

Nacional Catalana i Josep Maria Vila d'Abadal per 

part de l’associació de municipis per la 

independència ... 

PM corresponsal  22” 3:30” 

OFT ...feien la seva entrada aquí a l'edifici del palau del 

parlament. Ho veuen en aquestes imatges. Els ha 

rebut a l'interior de la cambra catalana la presidenta 

Núria de Gispert acompanyada d'altres membres de 

la mesa a excepció del representant del Partit 

Popular. En l'acte que s'ha fet a l’auditori hi havia 

també els presidents de tots els grups parlamentaris 

a excepció dels presidents de grup popular i de 

Ciutadans i també tots els diputats que hi han volgut 

assistir. Un acte en el qual la presidenta de a cambra 

catalana ha felicitat als organitzadors de la marxa 

pel seu caràcter pacífic per com s'ha desenvolupat... 

PG dels caps entrant al 

parlament 

PS porta  

PM abraçada Forcadell i 

Núria de Gispert  

PS de Forcadell i de 

Gispert avançant pels 

passadissos del parlament 

PG de la rebuda a 

l'interior del parlament 

32” 4:02” 

C.DIR ...i com es nota el clam inequívocament sobiranista 

de la marxa. I la noticia de relleu polític saltava aquí  

quan la mateixa presidenta del parlament ha fet 

públic que el president de la generalitat Artur Mas, 

que dema farà una valoració de la manifestació, en 

les pròximes 48 hores rebrà als organitzadors de la 

marxa de Barcelona 

PM corresponsal  21” 4:23” 
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INS Us volem demanar que escolteu el clam del poble 

que he arribat fins aquí fins a les portes del nostre 

parlament per demanar-vos que inicieu el camí cap a 

la independència. Vosaltres sou els nostres 

representants, vosaltres sou els que heu de començar 

aquí procés. Li preguem (dirigint-se a Núria de 

Gispert) que insti al president de la generalitat 

perquè ens rebi en els propers 2 dies perquè el poble 

de Catalunya no pot esperar 

PA de Forcadell parlant al 

costat de Núria de Gispert 

PA dels dirigents 

escoltant a Forcadell 

40” 5:03” 

INS Permeteu-me que us feliciti que us feliciti de tot cor 

per la capacitat de mobilització que heu tingut. S'ha 

fet mb un to reivindicatiu innegable però també amb 

unes ganes de sortir i de demostrar que el poble es 

viu. S'ha demanat que els polítics escoltem tingueu 

per segur que escoltarem, que hem escoltat, que hem 

sentit la veu del poble . Heu demanat que el 

president us rebi i aquest mati hem estat parlant us 

rebrà se seguida. M'ha dit, digui’ls-hi que si que els 

rebré, per tant segur que en un dia o dos estarà segur 

amb vosaltres i sentirà de vosaltres  

PM Núria de Gispert 

PG sala 

PM Núria de Gispert 

PG sala 

PA Núria de Gispert al 

costat de Forcadell 

PA Núria de Gispert al 

costat de Forcadell 

aplaudiment intensament. 

37” 5:40” 

OFT A mesura que avançava la tarda centenars de 

persones s'han concentrat aquí al arc de a Ciutadella 

pe rebre els organitzadors de la marxa. De fet  

centenars de persones encara a aquesta hora 

continuen manifestant-se tot i que els representants 

dels partits polítics ja han abandonat el parlament i 

continuen cantant i cridant crits d’independència . 

Uns concentrats que val a  dir que han rebut amb 

aplaudiments tan l'entrada com la sortida dels 

organitzadors de la marxa que s'han atansat a 

saludar-los quan han sortit de l'edifici del palau del 

parlament 

PG ciutadella 

PP estelades 

35” 6:15” 

C.DIR Gràcies Jaume Freixes, una manifestació que ha 

nascut de la societat civil catalana, en mans de 

l’Assemblea Nacional Catalana i que ha arribat fins 

aquí, fins al parlament. Ha omplert absolutament 

tots els carreres de la ciutat , ho hem vist, fins al 

punt que s'ha hagut de canviar la capçalera de la 

manifestació però això no ha sigut obstacle perquè 

aquesta hagi transcorregut amb el civisme que es 

preveia  

PM presentador 30” 6:45” 

BVU A les 4 de la tarda, 2 hores abans de l'inici oficial de 

la marxa el Passeig de Gràcia amb Gran Via ja 

oferia aquest aspecte, gent de tots els racons del país 

ha desembarcat a Barcelona en una mobilització 

ciutadana sense precedents  

GPG aeri de plaça 

Catalunya plena 

PG aeri cruïlla 

12” 6:57” 

INS Venim de Vic, de la plana de Vic. Tinc 4 fills, he 

vingut amb tots 4 amb les seves corresponents 

parelles i els 9 nets que tinc 

PA dona 75 anys amb la 

família al costat  

10” 7:07” 

INS Nosaltres som de canyelles, del Garraf, hem vingut 

en tren, hem vingut tot una colla de veïns. Ens hem 

trobat amb gent de Cunit, de Cubelles, de Sitges i 

hem vingut tots plegats 

PM dona 50 anys 10” 7:17” 

BVU A 2/4 de 6 tot el Passeig de Gràcia estava ple a 

vessar. La manifestació ha transcorregut en mig d'un 

PH passeig de gracia 

PS nens interior lona de 

8” 7:25” 
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ambient festiu i molt familiar  la senyera  

F.DIR L'11 de setembre de 1977 una manifestació massiva 

reclamava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, 

avui aquí al mateix lloc 35 anys després la 

reivindicació és una altra  

PM corresponsal al mig 

de la manifestació  

12” 7:37” 

BVU (se sent in inde independència) PG amb tràveling de gent 

cridant  

10” 7:47” 

INS Ja vam venir l'any 77, vam tornar el 10 de junt i 

esperem que sigui l'ultima vegada que vam a 

reivindicar . La pròxima crec que ha de ser 

simplement per justícia i per poder-ne gaudir que ja 

no haguem de reivindicar res 

PM home 70 anys  15” 8:02” 

INS Aquesta senyera es de l'any 77 de Calella quan es va 

fer una manifestació a Calella que érem molt 

poquets  però aquesta senyera n'és i per això la torno 

a dur perquè ens ha donat bona resultats 

PM dona 50 anys  12” 8:14” 

BVU La manifestació ha estat un clam independentista 

que ha desbordat el centre de Barcelona amb una 

riuada de senyeres i sobretot estelades 

PS estelades al vent 

PS grup de musics amb 

tambors  

PS dos nenes estenent 

una lona d'estelada 

12” 8:26” 

INS Venim bàsicament perquè el futur dels nostres fills 

sigui millor que el nostre present i perquè pensem 

que fora d’Espanya amb un estat propi Catalunya 

serà molt millor 

PM pare amb una filla al 

coll 

11” 8:37” 

INS Amb espanya ja ho hem provat i duran masses anys 

i crec que es el moment adequat per dir’ls-hi adéu i 

quedar com bons veïns i no junts com fins ara que 

ens està anant fatal 

PM home 55 anys 13” 8:50” 

INS Ja n'estem farts de submissió , de que ens espoliïn, 

de que ens prenguin els nostres drets, de que ens 

prenguin la nostra llengua, de que tinguem que 

pagar i a sobre ens diguin burros. Això s'ha acabat  

PM home 50 anys 17” 9:07” 

INS Ni pacte fiscal ni punyetes, que no ens enredin més 

independència és la solució 

M home 45 anys 5” 9:12” 

INS Només n'hi ha una de paraula, per poder ser lliures 

d’una vegada a la vida. Tinc 70 i pico d'anys i 

m’agradaria poder-ho veure  

PM home 75 anys 9” 9:21” 

INS Igualment el pacte fiscal serà el primer pas i llavors 

ja arribarà tot això  

PM home 40 anys 6” 9:27” 

INS I avui em sembla que el que estem fent es marcant 

un mapar de carretera per nosaltres com a poble i 

sobretot també perquè confiem en la política aquest 

es el primer dia d'una nova època, poseu-vos-ho al 

cap i d’aquí uns anys en parlarem  

PM Lluís Llach  16” 9:43” 

BVU El col·lapse ha impedir que la major part de gent 

concentrada a passeig de gracia pogués i tan sols 

començar a caminar, alguns fins i tot se n'han anat a 

casa sense haver avançat. Bernat Fernando TV3, 

Barcelona 

PG Passeig e Gràcia 

GPG aeri de la cruïlla 

12” 9:55” 

C.DIR Des de minuts abans de les 6, des del marques de 

l'argentera hem estat retransmetent en directe per 

PM presentador 11” 10:06” 
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TV3  i pel 3/24 tot l'acte de la manifestació...  

OFT ...amb imatges aèries i també des de terra, Lídia 

Heredia i Joan Carles Peris ho han viscut en primera 

persona i segur que ara ens poden comentar quin ha 

estat el moment més significatiu, mes emotiu 

GPG aeris 

PG manifestació 

13” 10:19” 

OFT Doncs de seguida et contestem la pregunta que ens 

fas però abans mostres aquestes imatges just en 

directe, es l'arribada de la capçalera de la 

manifestació ara, per tan 3 hores després d'haver 

començat el punt final de la manifestació aquí a 

l'avinguda Marquès de l'Argentera ha arribat ara i 

per tan encara queden moltíssimes persones al 

darrere que han de circular per aquest punt final ... 

PG aeri de la capçalera 

PS senyeres i estelades al 

vent 

28” 10:47” 

C.DIR ...doncs quin ha estat el moment més especial, més 

significatiu o mes simbòlic si mes no tal com havia 

revist l’organització doncs segurament l'acte que 

s'ha fet al final en que simbòlicament les persones 

que estaven concentrades aquí al Passeig del 

Marquès de l'Argentera doncs han votat un seguit de 

paraules, de qüestions que se’ls hi han posat des de 

l’escenari. Qüestions referides al dret de la 

independència i a l'exercici del dret a 

l’autodeterminació per part de Catalunya i també la 

necessitat que els polítics i el poble s'hi impliquin  

PM corresponsal  33” 11:22” 

INS -Si al dret a l’autodeterminació? 

-si! 

-vent amunt cartolines! Volem exercir el dret a 

l'autodeterminació 

-si! 

-volem la independència del nostre país? 

-si! 

No m'ha quedat clar, volem la independència del 

nostre país? 

Si! 

-amunt, amunt! 

PM representat de 

l’Assemblea aixecant 

paperetes verdes 

PG manifestants 

contestant aixecant el 

paperet verd 

37” 11:59” 

C.DIR Després d'aquest acte polític, acte de sobirania que 

és així com l'han anomenat els organitzadors. Hi ha 

hagut més coses en aquest escenari i han sortit 10 

persones, ciutadans anònims que han llegit 

missatges en 10 llengües diferents totes òbviament 

amb contingut reivindicatiu, amb contingut nacional 

i acabant tots de la mateixa manera, amb el lema 

que encapçala aquesta manifestació: Catalunya nou 

Estat d’Europa. Aquí on ens trobem nosaltres estava 

dissenyat perquè fos d'alguna manera el tram final, 

la traca final per entendre'ns, però que ha passat? 

Que com que hi  havia tantíssima gent... 

PM corresponsal  38” 12:37” 

OFT ...des de pràcticament podríem dir, Joan Carles, des 

de les 6 de la tarda això s'ha convertit en un 

formiguer de gent que d'alguna manera buscava una 

bona posició per poder veure des de primers fila 

aquest acte final. Fins i tot molta gent que no ha 

pogut incorporar-se a la manifestació perquè 

senzillament la via que havien triat a traves de via 

Laietana cap amunt doncs ja estava col·lapsada, han 

PG manifestació  

PM manifestants 

GPG manifestació 

PG part ultima amb 

l'escenari  

GPG aeri cruïlla 

GPG aeris de varies 

zones  

1:16

” 

13:53” 
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decidit venir directament a la porta final de la 

manifestació que ha tingut en tot moment un to 

alhora festiu i reivindicatiu i sense incidents.  

I com deia també el Joan Carles, ara estem veient 

imatges en directe entenc...no, enregistrades 

d'aquesta confluència Gran Via Passeig de Gràcia. 

Segurament ha estat de les ultimes imatges que ha 

pogut enregistrar aquest helicòpter que ara ja amb la 

foscor ha hagut de deixar de volar però que donen 

òbviament una bona mostra de com estava de plena 

Barcelona i com h estat de plena durant tota la tarda. 

Si la capçalera on anaven els qui s'havien de veure 

amb la presidenta del parlament no els haguessin 

rescatat, no els haguessin evacuat com hem vist a 

mitja manifestació es obvi que a aqueta hora encara 

haurien d'entrar al parlament perquè com us dèiem 

ne fer aquesta connexió en aquests moments esta 

arribant la capçalera de la manifestació al...  

C.DIR ...punt final d'aquesta marxa  PM corresponsal  3” 13:56” 

C.DIR Gràcies Lídia, Joan Carles, efectivament com deies 

les entitats convocants de la manifestació, 

l'Assemblea Nacional Catalana i l’associació de 

municipis per la independència han hagut de buscar 

itineraris alternatius per poder arribar amb celeritat a 

l'hora que estava prevista aquí a la cambra catalana 

del parlament de Catalunya. Aquestes dues entitats 

tenen ben clar que Catalunya ha iniciat ara una nova 

etapa 

PM presentador 27” 14:23” 

BVU Molta estona abans de començar la marxa, els 

organitzadors, l’Assemblea Nacional Catalana i 

l’Associació de Municipis per la Independència ja 

estaven al punt d'on sortiria la capçalera. 200 metres 

mes lluny de Gran Via i Passeig de Gràcia perquè 

des de primers hora l'allau de gent ha desbordat les 

previsions i per accedir a la capçalera tothom s'havia 

d'acreditar tot i que s'ha fet alguna excepció. 

Aquesta parella acabada de cassar no ha volgut 

faltar a la jornada històrica i s'han fet la foto davant 

de tots. I dos expresidents del parlament, Joan Rigol 

i Ernest Benach han estat entre les diferents 

personalitats convidades a anar darrere la pancarta 

amb el lema “Catalunya nou Estat d'Europa”. Molta 

emoció i el convenciment que Catalunya inicia una 

nova etapa 

`PM de gent  a la 

capçalera 

PM de gent buscant 

acreditació 

PS parella cessament 

PM dels dos expresidents 

PM pancarta inicial amb 

tràveling 

 

42” 15:05” 

INS Li confessaré una cosa, jo pensava segurament em 

moriré abans que Catalunya sigui reconeguda com 

un poble lliure i avui penso potser no, potser ho 

veuré també 

PM Joan Rigol 12” 15:17” 

INS No recordo precedents d'estats o de la nacions que 

s'han convertit després en estats que siguin capaços 

de fer una demostració de força com avui ha fet 

Catalunya, per tant, estem en el camí, el poble ha 

parlat, el poble s'ha expressat i ara qui ha de parlar 

son els governants 

PM Ernest Benachs 15” 15:32” 

INS S'ha acabat, s'ha acabat , hem de començar un nou PM Josep Maria Vila 15” 15:47” 
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camí. S'han acabat les relacions, el projecte 

d'encabir Catalunya dins d’Espanya per tan avui 

comença la nova etapa de la nostra nació de ser 

l'Estat català i prou.  

d'Abadal  

BVU A primera fila aguantant la pancarta alcaldes i 

membres de les nombroses delegacions de 

l’Assemblea. Una mostra segons els organitzadors 

on es el poble el que s'ha mobilitzat i ha parlat. 

L’allau de gent ha fet gairebé impossible avançar. 

PM amb tràveling inici 

pancarta 

PS desplegament estelada 

durant manifestació  

13” 16:00:

00 

F.DIR Després de l’èxit de la mobilització d'avui la 

pregunta es i a partir de demà que?. El full de ruta 

de l’Assemblea Nacional Catalana ho té clar, a partir 

de demà a treballar per convèncer els indecisos i 

aconseguir que a Catalunya hi hagi una majoria 

social a favor de la independència 

PM corresponsal  15” 16:15” 

BVU També demana que les forces polítiques facin un pas  PS manifestació  3” 16:18” 

INS Qualsevol pas ens estarà be sempre que veiem que 

és un pas ferm i decidit de construcció nacional per 

aconseguir que Catalunya sigui un país lliure i 

sobirà, qualsevol pas ens va be 

PM Carme Forcadell 11” 16:29” 

BVU En la manifestació tot just ha pogut avançar uns 

metres i finalment acompanyat per la guàrdia urbana 

que els obrís camí la representació dels 

organitzadors ha deixat la capçalera enrere i ha 

marxat cap al parlament per fer oficial la seva 

petició que es comenci a treballar per la 

independència. Montse Castany TV3, Barcelona.  

PM guàrdia obrint pas 

PS membres Assemblea 

dirigint-se al parlament 

17” 16:46” 

C.DIR A diferència d'altres convocatòries els partits polítics 

han deixat tot el protagonisme a la societat civil. No 

hi han assistit ni el cap dels populars, ni ciutadans ni 

els socialistes, però si que hi ha hagut dirigents 

d'aquest partit polític alguns dels seus militants. Tots 

han coincidit al final a expressar la seva satisfacció 

per l’èxit de la manifestació 

PM presentador 21” 17:07” 

BVU El segon pla que han hagut de jugar els partits 

polítics que han participat en la manifestació no els 

ha impedit celebrar l’èxit de la convocatòria. El 

govern ha estat representat pràcticament al 

complert, faltava el president però hi havia la seva 

esposa . També hi mancaven el portaveu i el 

conseller d'interior, responsable de la seguretat. Fins 

i tot hi havia algun conseller que havia anunciat 

alguna absència com Josep Maria Pelegrí .tan 

govern com partit han volgut ressaltar la 

importància de la resposta que ha donat avui el 

poble de Catalunya davant les negacions reiterades 

de l'Estat  

PS manifestants  

PM dona de Mas 

PS manifestants 

PM Duran i Lleida 

Pm Pelegrí 

PP estelades 

PS capçalera amb Jordi 

Pujol 

30” 17:37” 

INS Es el crit del poble català. Crit festiu, reivindicatiu 

en favors de la dignitat del país i de les nostres 

llibertats. Jo crec que avui aquesta lectura la llegiran 

no únicament a tot l'Estat, sinó al món sencer  

PP Joana Ortega 12” 17:49” 

INS Això no és un lio. Això potser era un impossible i 

comença a ser un inevitable i aquest es el missatge 

que clarament vull transmetre 

PM Oriol Pujol  10” 17:59” 
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INS Aquesta és la declaració del poble de Catalunya i 

que diu? Diu, no podem acceptar que se'ns imposin 

unes condicions de convivència dins el conjunt de 

l'estat. No podem acceptar unes condicions que 

signifiquen el nostre col·lapse 

PM Jordi Pujol 13” 18:12” 

INS Espero que aquest clam que es realment de tot un 

poble faci entendre als polítics i a les institucions 

espanyoles de la primer a la última que ha de parlar 

de tu a tu amb Catalunya i ha de resoldre aquesta 

qüestió  

PM Duran i Lleida 14” 18:26” 

BVU Per Esquerra, iniciativa i Solidaritat, els milers de 

ciutadans que omplien el traçat de la manifestació 

fins a paralitzar-la posen el govern català fina a la 

necessitat d'anar mes enllà del pacte fiscal  

PG i PM manifestació  10” 18:36” 

INS Estem segurs que aquesta manifestació d'avui ha de 

marcar un abans i un després en la història de 

Catalunya i esperem que el govern de Catalunya 

estigui a l'alçada de la responsabilitat que li 

correspon atesa la quantitat de gent que hi ha avui al 

carrer  

PM Junqueras 14” 18:50” 

INS Poder decidir, però jo afegiria poder decidir davant 

de l'Estat  però podent decidir davant dels mercats 

que actualment decideixen tantes coses i tantes 

polítiques i imposen tantes coses i entenent en 

definitiva que no hi ha projecte nacional sense 

cohesió social  

PM Herrera 15” 19:05” 

INS El que demanem es que tots aquest partits polítics 

que han vingut aquí avui a manifestar-se, que sumen 

86 diputats i per tan una majoria absoluta al 

parlament de Catalunya votin la declaració 

d’independència el 27 de setembre al parlament de 

Catalunya  

PM Uriel Bertran  13” 19:18” 

BVU L’anomenat sector catalanista del PSC hi ha anat 

encapçalat per Àngel  Ros 

PS capçalera 

PM Àngel Ros 

4” 19:22” 

INS Jo crec que les visions independentistes, 

federalistes, confederalistes, doncs tenen un 

denominador comú que és estimar Catalunya i voler 

el progrés del nostre país 

PM Àngel Ros 13” 19:35” 

INS El PSC objectivament hi és perquè hi ha companys i 

ciutadans que som afiliats al PSC simplement. El 

que no volem es pretendre una representació formal 

o institucional  

PM Ernest Maragall 12” 19:47” 

F.DIR Si hi havia dubtes sobre el caràcter d'aquesta 

manifestació el mar d'estelades que es veu per tot 

arreu esvaeix qualsevol dubte. És una manifestació 

clarament independentista. Miquel Moreno, tv3, 

Barcelona 

PM corresponsal al mig 

de la manifestació  

16” 20:03” 

C.DIR La marxa tenia un lema inequívoc i en diferents 

moment de la manifestació doncs s'ha evocat, però 

també hi havia exigències de canvi, de caire 

reivindicatiu que feien referencia l'economia. 

Justament es demanava la independència en aquets 

motius econòmics. Fins i tot aquestes reclamacions, 

aquestes reivindicacions s'han fet en diferents 

PM presentador 22” 20:25” 
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idiomes 

BVU (se sent in inde independència). Ni visca els nuvis ni 

que puguin a la cadira. L'estelada penjada al pit i de 

marxa nupcial independència. En totes les seves 

versions. Les més clàssiques victorejades des de la 

dècades 

(se sent: voti voti voti, espanyol qui no voti) 

o algunes d'acabades de sortir del forn 

(se sent: que vol aquesta tropa, un nou estat 

d’Europa, que vol aquesta gent, Catalunya 

independència). 

En totes les llengües la marxa ha mirat a Europa, 

amb el rerefons això sí, dels efectes de la crisi, 

contra el sistema actual de finançament econòmic, 

posant en dubte la classe política i el pacte fiscal en 

alguns casos fins i tot no ha calgut ni  paper 

(se sent: in inde independència + musics que canten 

l'estaca) 

castellers, bastoners, grallers, sardanistes envoltats 

de pancartes que en la majoria dels casos han seguit 

el lema de la manifestació: Catalunya, nou Estat 

d’Europa 

PG nuvis fent-se fotos 

amb la senyera i l'estelada 

PM nuvis  

PG gent cotant 

PG gent cridant 

PG manifestació  

PP cartell de “se vende” 

PP mapa espanya amb el 

tros de Catalunya separat 

PD calba d'un home 

pintada amb l'estelada 

PG manifestació 

PS castell 

PP anxaneta  

PG castell i plaça plena 

de gent 

 

1:03

” 

21:28” 

C.DIR Ho hem anat seguint en les diferents connexions, la 

gent encara està al carrer, encara no  ha marxat a 

casa seva... 

PM presentador 7” 21:35” 

OFT ...anem a comprovar-ho amb una ronda de 

connexions. Comencem amb la capçalera primitiva 

que havia de ser el passeig de gracia amb la gran 

via. Allà hi ha Ariadna Oltra  

PS cruïlla amb els mossos 

PG gent marxant 

8” 21:43” 

OFT Bona nit Ramon. Doncs mira aquí a aquesta hora ja 

s'ha reobert el transit, ho ha fet la guàrdia urbana les 

9 en punt i a aquesta hora doncs el que hi ha a uns 

metres d’aquí, a uns carrers d’aquí és la part final 

d’aquesta manifestació. Totes aquelles persones que 

s'havien citat aquí al passeig de gracia amb gran via 

que no han pogut baixar i s'han quedat a la part mes 

alta a Avinguda Diagonal i tot just ara fa només una 

estona en aquest cas...  

PS cruïlla 

PG manifestants  

31” 22:14” 

C.DIR ...baixaven per Pau Claris a l'alçada d'Urquinaona ja 

enfilant cap a via laietana. Aquí ara, aquesta hora a 

les 9 i 23 minuts, a Gran Via amb Passeig de Gràcia 

hi ha alguns grups de... 

PM corresponsal  13” 22:27” 

OFT ...manifestants que van a buscar els autocars per 

anar fina a Tarragona, altres van a agafar el metro o 

l’autobús els que venien a Barcelona. De moment 

aquí la normalitat és absoluta i aquesta font d'aquest 

punt de la ciutat que ahir i també avui fins les 12 

llueix les 4 barres, en aquest cas la bandera catalana 

en aquest punt teòric d’inici de la marxa cap a la 

independència 

PG cruïlla sense 

aglomeracions de gent  

amb tràveling  

26” 22:53” 

C.DIR Gràcies Ariadna Oltra, a la via laietana a la plaça 

Antoni Maura, allà hi ha l'Òscar Armengol i més o 

menys això era la meitat del recorregut de la 

manifestació oscar  

PM presentador 9” 23:02” 

OFT Si i sembla que estem ja veient a punt d'arribar el PG gent passant per via 19” 23:21” 
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final d'aquesta manifestació, la cua, perquè la fons 

de la via Laietana es veuen ja les sirenes deduïm de 

la policia que tanca aquesta manifestació. Des de fa 

una estona també es veu mes espai... 

Laietana 

C.DIR ...aquí al mig de la via laietana tot i que encara 

continua baixant gent. Ens acaba d'explicar gent que 

han començat a caminar més amunt de la Diagonal 

pels jardinets de Gràcia que han estat esperant una 

bona estona abans de caminar i que porten ja un 

parell d'hores caminant. Perquè us feu una idea la 

capçalera de la manifestació ha passat per aquí a 

quarts de nou del vespre... 

PM corresponsal  21” 23:42” 

OFT ...2 hores i mitja després de començar a caminar a la 

confluència de la Gran Via amb el Passeig de 

Gràcia. Ara també s’està donant el fenomen invers 

hi ha molta gent que van pujat per via laietana, que 

tornen de les portes del parc de la ciutadella però per 

primera vegada podem dir que veiem una mica 

d’asfalt aquí a via Laietana que ha estat plena des e 

molt abans que comences aquesta manifestació . 

S'havia col·lapsat aquesta via Laietana la part de 

dalt, després ha anat avançat la marxa i ara estem 

veient ja la cua de la manifestació que es va acostant 

aquí a la meitat mes o menys de la via laietana. 

Cares de de cansament entre la gent però també 

cares de satisfacció. Famílies senceres, gent de totes 

les edats que van passant per aquí per via Laietana a 

Barcelona.  

PG via Laietana 45” 24:27” 

C.DIR Gràcies Òscar, baixem una miqueta més, anem cap 

al mar, ens acostem a la plaça Antonio López allà al 

costat de correus hi ha la Montse Bassa 

PM presentador 7” 24:34” 

OFT Doncs efectivament aquí al costat del mar el que 

veiem ara es un doble sentit de circulació, d'una 

banda gent que encara està arribat... 

PG manifestació  8” 24:42” 

C.DIR ...que es vol acostar fins al final de la manifestació i 

de l'altre gent que ja se'n va cap a casa, de fet 

aquests cada vegada son mes. També hi ha hagut 

fins fa molt poca estona gent al... 

PM corresponsal  10” 24:52” 

OFT ... moll de la furna, centenars de persones que 

estaven sentint en directe per les pantalles gegants 

l'acte que es produïa a dins el parlament. Aquí hem 

vist i encara se senten crits d’independència, de 

Catalunya lliure, veiem que la gent encara està 

animada. Hem vist també castells improvisats. Els 

bombers per la independència han fet un correfoc 

improvisat també i ens quedem amb un últim detall 

que hem vist fa molt poqueta estona, una pancarta 

de Lituània que saludava Catalunya com un Nou 

estat d’Europa  

PG manifestació  29” 25:21” 

C.DIR Gràcies Montse Bassa, anem ara a saber com 

transcorre tot el fenomen de la mobilitat i el repte 

era a primera hora veure com s'encabirien aquí 

aquests mil autobusos a la ciutat de Barcelona... 

PM presentador 14” 25:35” 

OFT  ...després el repte era com s'encabiria tota aquesta 

quantitat de gent (crits de in inde independència) 

PG manifestació  15” 25:50” 
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dels carreres d ela ciutat. Ara hi ha un nou repte, 

com retornar totes aquestes persones amb aquesta 

autobusos cap a casa seva, parlem doncs amb David 

Melgarejo d'aquesta operació retorn. 

OFT Bona nit Ramon. Doncs com be deia l’Ariadna el 

transit a Gran Via s'ha obert ... 

PG manifestació  7” 25:57” 

C.DIR ...i això ha de permetre la tornada d'aquesta 1100 

autocars que avui han vingut fins a la capital 

catalana. Com es farà aquest retorn? Doncs de 

manera esglaonada. Els primers han començat a 

sortir a les 9, uns altres ho faran a les 10 i la resta de 

les 11 ... 

PM corresponsal  11” 26:08” 

OFT ...cap endavant. Per que es fa així? Doncs perquè hi 

ha persones en es quals els autocars els han deixat 

molt munt en la ciutat i la manifestació els ha acabat 

portant fins la part mes baixa de l part catalana. Ara 

han de desfer aquest camí i tornar a aquell lloc on 

han deixat l’autobús aquet mati. Això a banda del 

metro que es transport públic que s'ha recomanat per 

aquests desplaçament gràcies a la manifestació i que 

segueix funcionant amb horaris i freqüències de dies 

feiners  

PG manifestació  

PS gent tornant als busos 

26” 26:34” 

BVU (Organitzador informa: Recordeu que estarem aquí 

fins a 2/4 de deu de la nit i estem a carrer Aragó 

entre roger de lluiria i carrer Bruc”). Recordar el unt 

exacte on els ha deixat l'autocar per poder tornar a 

casa. Aquesta era la consigna mes important pels 

passatgers de mes de 1000 autocars que avui s'han 

desplaçat fins a Barcelona. Els més prudents han 

preferit anotar-s'ho  

PG interior bus 

PS gent baixant del bus 

PG carrer on arriben 

busos 

PM gent baixant del bus 

PD llibreteta de ma 

28” 27:02” 

INS Espero que tots hagin entès on hem deixat l'autocar. 

Carrer València 198  

PM home 50 any s 4” 27:06” 

INS Ens ha deixat a l'avinguda València, pot ser? PM jove 25 anys 2” 27:08” 

INS Hem aparcat no se on però molt lluny PM home 65 anys  2” 27:10” 

INS Carrer València amb Muntaner, no ens perdrem PM dona 40 anys  2” 27:12” 

BVU Venen d'arreu del territori català. Molts 

acompanyats de tota la família. Alguns repeteixen 

experiència convençuts que el dia d'avui farà 

historia 

PS famílies 

PP estelades 

11” 27:23” 

INS Som de Puig-reig i de Casserres. Vam venir també a 

la de l'estatut que no va servir de res i ara venim 

aquesta i suposo que demà ja serem independents i 

no vindrem mai mes ja 

PM noi 30 anys 8” 27:31” 

INS Venim de de Berga, hem sortit a les dues. Jo ja vaig 

ser aquí el 10 de juliol a la manifestació i em va 

agradar moltíssim, que va ser una cosa molt cívica. 

PM dona 65 anys  9” 27:40” 

INS Venim d'arenys de munt i venim a demanar la 

independència, a tope! Visca Catalunya lliure! 

PM pare amb la nena a 

coll 

7” 27:47” 

C.DIR A partir de les 5 de la tarda ja no hi cabia cap mes 

autocar a la zona habilitada a l'eixample per aparcar-

hi per això els han començat a desplaçar cap al 

fòrum, Montjuïc i la zona universitària. Molts 

PM corresponsal  13” 28:00” 
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manifestants però han optat per tren... 

OFT ...un servei però que avui s'ha vist reforçat. PS tren 3” 28:03” 

INS Hem vingut amb cotxe, l'hem deixat a dalt a 

Vallvidrera i llavors tranquil·lament baixant amb el 

ferrocarril, funicular i a peu  

PM dona 40 anys  6” 28:09” 

INS Que vol aquesta tropa? Un nou esta d’Europa, que 

vol aquesta gent? Catalunya independent 

PM nen 8 anys  8” 28:17” 

C.DIR Duran tot el dia, els ciutadans han contribuït 

activament a mostrar les imatges... 

PM presentador 7” 28:24” 

INF ...de la celebració d'aquest 11 de setembre d'aquesta 

dida i de la manifestació a traves del portal 3/24.cat . 

Els comentaris amb l'etiqueta de twitter hashtag 

#diadatv3 s'han publicat duran la transmissió que 

han fet tv3 i el canal 3/24 i això ha animat encara 

més la participació que ha estat constant. També han 

arribat al portal les imatges que han enviat molt 

ciutadanes per tot el recorregut de la manifestació 

com també imatges des de l'interior de la marxa 

Repàs pel portal 3/24 

 

varies fotos dels usuaris  

32” 28:58” 

OFT Lluny de l'escenari de la gran manifestació, al fossar 

de les moreres un grup d'encaputxats que es 

reivindiquen com a independentistes han cremat tres 

banderes: l’europea primer i després la francesa i 

l'espanyola, totes dues juntes. Ha sigut a mitja tarda 

duran diversos actes celebrats al marge de la 

convocatòria... 

PS encaputxats creant 

banderes 

22” 29:20” 

C.DIR ...multitudinari que ha col·lapsat Barcelona. Però 

avui l'acte institucional principal d'aquesta diada ha 

tingut lloc com es habitual, almenys en els últims 8 

anys, al parc de la ciutadella de Barcelona. Allà hi 

ha hagut un acte amb un to reivindicatiu una mica 

mes pujat que en d'altres ocasions però amb el 

mateix to commemoratiu de sempre.  

PM presentador 23” 29:43” 

INS Per aquesta ocasió s'ha volgut tirar la localitat de 

Capmany, tota la nostra solidaritat amb tots els veïns 

afectats en aquells incendis. 

(se sent els segadors) 

Va dir Joan Salas des de fa 500 anys “els catalans 

hem estat uns imbecils, es tracta doncs de deixar de 

ser catalans?. No. Es tracta de deixar de ser imbecils 

(aplaudiments) 

PM Mònica Terribas 

PS hissada bandera 

PM de mas 

PM Mònica Terribas qui 

llegeix el fragment 

37” 30:20” 

INS Si es ser català qui voldrà tenir les despeses pagades  

a tot arreu allà on vagi perquè bastarà i sobrarà que 

sigui català perquè la gent el tingui a casa seva o li 

pagui la fonda, que es el millor obsequi que sens pot 

fer als catalans quan anem pel mon i comptat i 

debatut valdrà mes ser català que milionari  

PM de roger mas llegint 

el fragment 

16” 30:36” 

INS Va dir que en Quimet no sabia quina sort tenia de 

tenir una dona com jo i que m'ho deia en un moment 

que potser no ens veuríem mai més  

PM actriu recitant 15” 30:51” 

INS Vostè seria capaç de donar al vida per una idea  PM Emma Vilarasau  5” 30:56” 

INS Dels molt honorables presidents: Pujol, Montilla, 

Rigol i Benachs li enviem des d’aquí una forta 

abraçada al president Maragall que no ha pogut 

Terribas presenta als 

presidents amb PS 

d'aquest pujant a 

10” 31:06” 
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acompanyar-nos l'escenari  

OFT (himne segadors) PM Mas i Núria de 

Gispert cantant els 

Segadors 

PS castellers 

11” 31:17” 

C.DIR En acabar aquest acte el president de la Generalitat 

Artur Mas com es habitual també ha fet una roda de 

premsa i conscient del ressò que te aquesta 

manifestació i la celebració d'aquesta diada ha 

contestat les preguntes que li han formulat des de la 

BBC i en reposat ha ofert un missatge ben clar. Ha 

dit: si no hi ha acord amb el pacte fiscal, el camí de 

Catalunya cap a la llibertat està obert 

PM presentador 23” 31:40” 

INS El meu objectiu es intentar arribar a un acord 

econòmica amb el govern central i intentar defensar 

Catalunya i donar al nostre país les eines que 

necessita per construir el nostre futur nacional. Si no 

hi ha un acord econòmic el camí de Catalunya capa 

a la llibertat esta obert  

PM mas  31” 32:11” 

OFT Gran assistència també duran tot el mati en les 

ofrenes florals al monument de Rafael Casanova . El 

govern encapçalat per president Artur Mas ha estat 

el primer en fer l'ofrena  Després ha estat el torn de 

la mesa del parlament amb la presidenta de la 

cambra al capdavant. 

Tots els partits parlamentaris amb dirigents i 

militants excepte el partit popular i ciutadans també 

han desfilat i han fet l'ofrena. Els càrrecs del PP sí 

que han participat en les ofrenes a l'ajuntament de 

Barcelona i de la diputació. Sindicats i tota mena 

d’associacions culturals, social i esportives també 

han retut el seu homenatge. Al migdia en costat de 

l’estàtua en cap del conseller de Barcelona al 1714 

era un cúmul de flors.  

PG ofrenes vàries 

PG plaça Catalunya  

PS castells 

PG plaça on hi ha el 

monument 

41” 32:52” 

C.DIR Ciutadans tampoc han estat presents en l'acte 

institucional de la ciutadella i han fet ells un acte 

propi a la ciutat de Barcelona. El partit popular i la 

seva presidenta Alicia Sánchez Camacho si que han 

participat com cada any en l'acte institucional de la 

Diada, però han criticat els missatges que ha 

pronunciat el president de la Generalitat Artur Mas. 

Pel PSC, Pere Navarro tampoc no comparteix les 

polítiques de Mas i del seu govern  

PM presentador 28” 33:20” 

INS Hi ha moltes persones que pateixen les retallades del 

govern de Catalunya i del govern d’Espanya. Hi ha 

moltes persones desesperançades i per tan 

indignades, indignació que nosaltres compartim. I 

en un dia com avui el dia de la diada nacional de 

Catalunya també compartim aquella necessitat de 

que Catalunya tingui un finançament just que i 

permeti progressar i donar reposat a totes aquelles 

necessitat que te la ciutadania  

PM Pere Navarro 27” 33:47” 

INS Si la prioritat del govern del senyor Artur Mas ara 

no és la crisi com va demostrar ahir amb el seu 

discurs, sinó que es portar a Catalunya  a camins 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

23” 34:10” 
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desconeguts, porta a Catalunya a una separació de la 

resta d’Espanya , el Partit Popular de Catalunya no 

podrà estar a seu costat, sinó que estarà clarament 

enfront garantint la Catalunya constitucional, la 

Catalunya que se sent catalans i espanyola 

C.DIR Uns 35 minuts per intentar resumir tots els 

esdeveniments d’aquesta important diada de 

Catalunya, en una jornada però que segur que han 

passat mes coses 

PM presentador 10” 34:20” 

Plató  Doncs si, hi ha mes coses. El president del govern 

espanyol no ha volgut pronunciar-se aquest migdia 

sobre els actes de la diada i ha dit que no comentava 

les manifestacions, però Rajoy ha recordat que 

parlarà amb mas sobre el pacte fiscal, però que 

Catalunya te problemes mes importants com els 

aturats, el deute i el dèficit públic i que la prioritat 

segons Rajoy es créixer i crear ocupació. En aquest 

sentit ha demanat prudència i unitat  

Presentadora-plató  23” 34:43” 

INS Si en algun moment de la historia recent d’Espanya 

es fonamental que treballem junts amb un objectiu  

que es millorar la prosperitat i el benestar dels 

ciutadans, crear treball, afrontar aquesta crisi i 

donar-li solució, em sembla que aquell moment es el 

d'ara. I a mi m’agradaria que tothom  ho tingues clar 

i que ens concentréssim en el que es realment 

important i en el que afecta a la forma de viure i al 

benestar dels espanyols 

PM Rajoy 32” 35:15” 

Plató  També s'ha parlat d'una possible independència de 

Catalunya a Brussel·les. La comissió europea ha dit 

que es un tema intern, però ha advertit que si 

Catalunya s’independitzés automàticament quedaria 

fora de la Unió Europea. Les noves autoritats 

catalanes llavors haurien de demanar l’adhesió i 

obtenir la unanimitat dels estats membres.  

Presentadora-plató  18” 35:33” 

INS Res a veure amb nosaltres. Si vol demanar ser 

membre de la Unió Europea s'ha de fer d'acord amb 

els tractats i les condicions d’accés. Son 2 passos 

diferents: el procés de secessió d'acord amb la 

legalitat internacional i la petició d’accés a la Unió 

Europea d'acord amb els tractats. Mentrestant 

aquesta entitat no es membre de la Unió Europea 

perquè ha de fer la petició d’adhesió.  

PM Olivier Bailly 33” 36:06

” 

 

 

 

 

11/09/2013 

 

Telenotícies 

migdia 

Sumari OFT La senyera d'arenys i els versos d’Espriu 

reivindiquen la catalanitat en l'acte institucional de 

la Diada al parc de la Ciutadella que ha començat 

amb retard per la pluja. Per primer com el Partit 

Popular no assisteix a la celebració  

PP hissada bandera 

PA de Mas i Nuria de 

Gispert 

PP senyera  

24” 24” 

C.DIR El president Mas fa una crida a sortir al carrer avui 

amb civisme, cohesió i respecte amb tothom  

PM presentadora 9” 33” 

INS Que sigui un dia, on en el nostre país, una vegada 

més, i no serà la última, pugui mostrar-se a ell 

mateix i sobretot pugui mostrar al món aquesta 

manera de fer catalana 

PM Mas 15” 48” 
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OFT Institucions, entitats i partits fan les tradicionals 

ofrenes al monument de Casanova fent una crida a 

la mobilització per aquesta tarda. 

Partit Popular i Ciutadans fan els seus propis actes, 

crítics amb l'accent sobiranista de la Diada 

(cortineta) 

Des de Madrid en una accidentada sessió al Congrés 

per unes goteres. La vicepresidenta espanyola 

assegura que no es mouran del diàleg dins de la 

Constitució i demana unitat  

PS ofrena 

PG acte del PP 

PG acte Ciutadans 

 

PS Rajoy i Soraya Sáenz 

de Santamaría asseguts al 

Congrés 

PS cubell que recull les 

goteres 

PG Congrés 

35” 1:23” 

INS Els polítics estem per unir i per solucionar els 

problemes als ciutadans  

PM Soraya Sáenz de 

Santamaría 

8” 1:31” 

C.DIR Diversos catalans surten de les seves localitats cap 

als trams de... 

PM presentador 5” 1:36” 

OFT ...la cadena humana per la independència. 

L'Assemblea Nacional Catalana assegura que els 

inscrits s'han desbordat i que esperen més gent que 

en la manifestació de fa un any. La justícia tomba la 

decisió del govern espanyol i autoritza la cadena  

independentista d'aquesta tarda al país valencià. 

Serà una manifestació popular sense precedents a 

Catalunya 

PS gent guarnida 

PM gent amb estelades 

PS gent guarnida sortint 

del tren 

20” 1:56” 

INS Un èxit perquè tot el país s'està mobilitzant PM dona 40 anys  5” 2:01” 

INS I amb moltes ganes PM noia 20 anys 2” 2:03” 

INS Molta il·lusió això sí.  PM home 30 anys  3” 2:06” 

INS Catalunya necessita un xic de fe PM home 55 anys 5” 2:11” 

INS És un moment molt important per Catalunya hi 

havíem de ser aquí  

PM home 40 anys  9” 2:20” 

C.DIR Lleida, la única capital per on no passa la via donarà 

el tret de sortida a la cadena amb un repic de 

campanes a la Seu Vella... 

PM corresponsal a Lleida 10” 2:30” 

OFT ...per tan els participants de les comarques 

lleidatanes han de sortir més aviat per poder arribar 

a l'hora prevista pel seu tram 

PS gent pujant al bus 9” 2:39” 

C.DIR 30.000 voluntaris treballen per organitzar la via 

catalana. Les Terres de l'Ebre, el tram que ha costat 

més d'omplir, preveuen que la... 

PM presentador 10” 2:49” 

OFT ...cadena quedarà completa, fina allà s'hi estan 

desplaçant 60.000 persones de la resta de Catalunya  

PS gent pujant al bus 

PG interior del bus  

6” 2:55” 

C.DIR Des de la 1 tancada la circulació de la nacional 900. 

des del Boulou fins aquí. Els comerciants del Pertús 

participaran en la via catalana... 

PM corresponsal al Pertús 9” 3:04” 

OFT ...tancant eles establiments mentre duri la cadena 

humana. A la Jonquera de moment circulació normal  

en els dos sentits 

PG interior botiga 8” 3:12” 

Plató  Les barreres del peatge han estat aixecades en 

aquelles autopistes que són l'única alternativa a les 

vies tallades per la via catalana. Unes carreteres on 

ara mateix es comença a restringir el trànsit 

completament... 

PM presentadora 16” 3:28” 

OFT ...pel que fa a la circulació, aquest matí la majoria de PG carreteres 9” 3:37” 
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restriccions ha sigut a l'AP-7 a la demarcació de 

Tarragona, a Altafulla, l'Aldea i l’Ametlla 

C.DIR Tot i que ara mateix plou aquí als estudis de TV3 a 

Sant Joan Despí. Si hi ha algun ruixat aquesta tarda 

seria... 

PM home del temps 10” 3:47” 

INF ...molt local i dispers entre la zona del Baix Camp i 

el Baix Empordà. En totes aquestes comarques si 

plou serà poquet, localment i de poca durada, fins i 

tot amb tendència a obrir-se algunes clarianes. A 

l'Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià el sol podria 

lluir una mica més.  

Mapa del temps  18” 4:05” 

Notícia C.DIR Bona tarda des de la Plaça Catalunya a Barcelona, 

un dels escenaris informatius sens dubte d'aquesta 

Diada, on d'aquí a menys de dues hores es 

completarà la via catalana cap a la independència. 

Un repte de la societat civil catalana per unir de 

nord a sud i convertir aquest 11 de setembre en una 

jornada inèdita. 

Sí. La jornada ha començat amb pluja aquí encara 

plou a plaça Catalunya. Hi havia pluja a primera 

hora però sembla que aquesta tarda la situació ha de 

millorar. Els aiguats que han caigut a la capital 

catalana han fet modificar lleugerament els actes 

institucionals d'aquest matí. 

Sí, coincidint amb l'any Espriu i també òbviament 

amb l'actual situació política els actes han tingut un 

marcat to reivindicatiu. Per primera vegada el Partit 

Popular no hi ha assistit, com ja feia Ciutadans. 

Aquestes dues formacions han preferit fer els seus 

propis actes  

PM presentadors 50” 4:55” 

BVU Convidada d'última hora, la pluja, ha obligat a 

endarrerir més de 30 minuts la commemoració de la 

Diada al parc de la Ciutadella. S'han hagut de 

protegir els aparells tècnics i un mar de paraigües ha 

substituït els barretes i els ventalls d'altres edicions, 

en que la calor i altes temperatures havien estat tema 

de conversa. 

Aquest any s'ha donat un relleu especial a la figura 

de Salvador Espriu coincidint amb el centenari del 

seu naixement. En honor seu la senyera que ha 

presidit l'acte ha estat la d'Arenys de Mar. S'han 

sentit fragments de la Pell de Brau i Cementiri de 

Cinera, amb les veus entre d'altres de Clara Segura, 

Eduard Farelo, Jordi Boixaderas o Nora Navàs 

PP basalt.  

PS periodistes protegint 

les càmeres 

PM gent amb 

impermeables 

PG aeri dels paraigües de 

la gent 

 

PS mossos desfilant 

PG acte 

PA de Mas rebent la 

senyera 

PM de Farelo 

GPG acte 

38” 5:33” 

INS La terra amb paranys de mil fines orelles ha captivat 

els ocells de les cançons de l'aire. Sí, comprenent-la  

PM Clara Segura  9” 5:42” 

INS Ran de la mar tenia una casa, un lent somni PM Nora Navas 7” 5:49” 

BVU L'acte presidit pel president de la Generalitat i la 

presidenta del parlament amb l'assistència de la 

mesa i de tot el Govern és també obert a tots els 

ciutadans i aquest any s'hi han vist més estelades. 

Pes destacat també per la llengua catalana. El 

sociolingüista d'Eivissa, Isidor Marí ha recordat el 

paper cohesionador del català en moments 

complicats a les Balears  

PS de Mas i Nuria de 

Gispert acompanyats 

d'altres autoritats 

PG assistents 

PM estelades 

20” 6:09” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

INS Ara tenim davant un plebiscit molt més decisiu, no 

tan simbòlic ni simplement lingüístic i el guanyarem 

si sabem on cal posar l'accent avui, en un projecte 

intercultural capaç de superar les desigualtats 

PM Isidor Marí 16” 6:25” 

BVU Record també per l'aranès de la mà de Alicia Sanz i 

l'actor Joan Pera ha posat veu a les declaracions 

d'Aureli Esquerrer sobre les relacions Catalunya-

Espanya duran el franquisme. 

Toc de flamenc d ela cantaora Amaia que ha 

recordat a Carmen Amaia de la seva nissaga 50 anys 

després de la seva mort. 

PA Alicia Sanz 

PG del dirigents 

PG Joan Pera fent el 

discurs 

PP peus de la cantaora i 

puja fins la cara 

22” 6:52” 

F.DIR Per primer cop des de 1980 el PP ha decidit no 

assistir a aquest acte. Una decisió d'última hora que 

va confirmar Alicia Sánchez Camacho argumentant 

que la Diada  fomenta la divisió i el separatisme 

PM corresponsal  11” 7:03” 

BVU Com en els últims anys Ciutadans tampoc ha assistit 

a l'acte, sí que hi era la delegada del Govern 

espanyol a Catalunya. Montse Bassa, TV3, 

Barcelona.  

PS assistents  9” 7:12” 

C.DIR En acabar l'acte institucional el president Mas s'ha 

adreçat a tothom amb una crida per mostrar aquesta 

Diada la millor imatge, ha dit, de Catalunya. Mas 

apel·la al civisme i al respecte a tothom i confia 

sorprendre al món amb la mobilització de la jornada 

PM presentadora 16” 7:28” 

INS Mentre mantinguem aquesta manera de fer catalana, 

pulcra, democràtica, pacífica, majoritària, educada, 

respectuosa. Mentre mantinguem això podem 

realment obrir els ulls del món. I en els meus 

contactes amb les institucions de l'Estat sempre els 

faig evident això. Els dic “el poble català l'heu 

d'escoltar perquè està parlant. Està parlant al carrer i 

està parlant a les urnes i per tan, la manera de 

conduir tot això d'una forma positiva, positiva per 

tothom és escoltar aquesta veu del poble català que 

es deixa sentir, d'aquesta manera que us deia 

pacifica i democràcia i trobar solucions per a que 

aquesta veu s'expressi com s'ha d'expressar que és a 

través d'una consulta 

PM Mas 44” 8:12” 

C.DIR Com ha passat al parc de la Ciutadella ara ho veiem, 

les plujes també han marcat les tradicionals ofrenes 

al monument de Rafael Casanova, pero on han 

passat institucions, partits polítics i tota mena 

d'entitats de la societat civil. El denominador comú 

ha estat la crida a la mobilització d'aquesta tarda per 

omplir la via catalana 

PM presentadora 19” 8:31” 

BVU Cap a les 9 del matí la pluja ha donat una petita 

treva que ha permès al govern encapçalant per Artur 

Mas fer l'ofrena floral sense mullar-se. Després ha 

estat el torn de la mesa del Parlament. La seva 

presidenta ja ha fet declaracions sota els paraigües 

PG ofrena 

PP Mas cantant himne 

PG ofrena 

PM mossos guarnits 

PG acte 

 

14” 8:45” 

INS Segur que anirà bé, espero que així sigui, i els 

catalans i les catalanes algun dia del 2014 podem 

decidir el nostre futur 

PP Núria de Gispert 11” 8:56” 
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BVU Les delegacions dels equips parlamentaris han anat 

passat per davant del monument de Rafael Casanova 

en les excepcions de PP i Ciutadans, els portaveus 

de diversos partits s'han referit a la celebració de la 

via catalana i al calendari de la consulta  

PG ofrena del PSC 

PG ofrena CiU 

PG ofrena Unió 

PG del monument amb 

totes les ofrenes 

14” 9:10” 

INS La via catalana té tres destinataris fonamentals: el 

primer, el mateix poble de Catalunya per donar-nos 

confiança a nosaltres mateixos. El segon és el 

govern espanyol que avui en el segle XXI no té 

sentit no posar les urnes. I en darrera instància la 

comunitat internacional  

PM Josep Rull 17” 9:27” 

INS Si hi anés només seria per defensar la consulta. 

Respecto als independentistes. Estic tip de que ens 

pengin la llufa de que som anti-independentistes. No 

som anti-res 

PM Duran i Lleida 10” 9:37” 

INS He vist gent que s'ha pintat paraigües fins i tot amb 

estelades. Aquesta és la gran mobilització d'avui, de 

l'11 de setembre. El poble de Catalunya té ganes de 

fer-se sentir 

PM Marta Rovira 10” 9:47” 

INS Posar una data per la consulta és una mala manera 

de començar amb les negociacions. I en tot cas el 

que hem d’aconseguir és que es pugui fer aquesta 

consulta  

PM Pere Navarro 8” 9:55” 

INS Nosaltres mai hem dit que la consulta hagi de ser 

necessàriament l'any vinent. Vam dir que havia de 

ser durant el transcurs d'aquesta legislatura i amb 

això si que en fem camí de batalla 

PM Joan Herrera 9” 10:04” 

BVU Gairebé ningú no recorda una jornada tan plujosa 

com la d'aquets any al monument de Rafael 

Casanova... 

PG monument 5” 10:09” 

F.DIR ...una pluja que ha retardat l'inici de l'acte i n'ha 

alterat el desenvolupament normal . Per exemple, la 

banda municipal que normalment se situa en aquesta 

tarima gairebé no ha pogut interpretar ni una vegada 

el cant dels Segadors i ha hagut de ser substituïda 

per una gravació. Xavier Caraltot, TV3, Barcelona 

PM corresponsal  16” 10:25” 

OFT I a Sant Bio, a la tomba de Rafael Casanova també 

s'hi ha fet sota la pluja l'acte d'homenatge del 

Conseller en cap de Barcelona al que ha començat 

amb la hissada de la bandera. Partits polítics, entitats 

socials i culturals i associacions han fet la 

tradicional ofrena floral a l'església de Sant Baldiri. 

En representació de la Generalitat hi ha assistit el 

conseller de cultura, Ferran Mascarell. L'acte ha 

acabat amb un pilar dels castellers de Castelldefels i 

també amb crits d'independència (se sent: in inde 

independència). 

PM coristes 

PG acte 

PM dirigents portant flors 

PS tomba amb flors 

PS castell.  

PG assistents  

37” 11:02” 

C.DIR I el Partit Popular fa anys que no assisteix a les 

ofrenes a Rafael Casanova i avui com dèiem tampoc 

ha anat a la celebració al parc de... 

PM presentador 7” 11:09” 

BVU ...la Ciutadella. Els populars s'han estimat més fer 

un acte pròpia a la plaça del Rei de Barcelona 

perquè consideren que els actes institucionals han 

pres un aire massa sobiranista. Alicia Sánchez 

PG acte del PP, amb 

pancarta “per una Diada 

de tots” 

PG dels globus al cel 

16” 11:25” 
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Camacho ha assegurat que l'autèntic patriotisme és 

lluitar per unir el país i no pas per dividir-lo 

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho parlant amb 

ciutadans del carrer 

INS Avui volem posar de relleu davant de tota Catalunya 

i Espanya que Catalunya no necessita anar cap a un 

Estat independent. Catalunya ja és lliure, madura i 

és Espanya i ho hem sigut duran molts segles i ho 

seguirem sent. No necessitem que el senyo Mas ens 

porti a cap camí.  

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho 

26” 11:51” 

OFT I Ciutadans ha canviat l'escenari de l'avinguda Josep 

Tarradellas de la capital catalana per 4 actes 

simultanis. Des del barri de la Barceloneta a 

Barcelona, però també des de Tarragona, Lleida i 

Girona han enlairat més de 3000 globus amb el cor 

de la tribandera: la bandera catalana, espanyola i 

europea. El seu president Albert Rivera diu que des 

de Ciutadans no fan cadenes ni contra cadenes, sinó 

que treballen per la unió la convivència i la llibertat 

PG acte Ciutadans 

PM assistents 

PA de la gent preparada 

per llençar els globus 

PG aeri dels globus al cel  

31” 12:22” 

INS Tornem a tenir una Diada on no tots els catalans ens 

sentim còmodes, on s'ha utilitzat com a instrument 

del separatisme ideològic i no d'una Diada cívica i 

festiva pels catalans. I un dia que haurà de servir per 

unir-nos s'ha convertit en un dia per reivindicar allò 

que ens separa i per separar la gent. 

Que hi hagi una part de catalans que sigui 

separatista no és noticia. El que sí és notícia és que 

el Govern doni suport s'hi dediqui, convoqui i es 

posi al capdavant. Això és el que em preocupa 

PM Albert Rivera 29” 22:51” 

C.DIR D'actes se n'han fet a tot arreu aquest matí. A 

Tarragona unes 500 persones han assistit a l'ofrena 

de Rafael Casanova al passeig marítim  

PM presentadora 10” 23:01” 

OFT Per segon any no hi ha assistit cap represetnat del 

Partit Popular. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros del 

PSC ha demant que cap acció trenqui la convivència 

i s'ha mostrat favorable a la consulta sobre el futur 

de Catalunya. Les 4 colles castelleres de la ciutat 

han fet un pilar commemoratiu per cloure l'acte. 

A les comarques de Girona el primer acte 

institucional d'aquest 11 de setembre s'ha fet al 

cementiti de Sant Feliu de Guixols . La tradicional 

ofrena floral a la tomba del president Josep Irla ha 

tingut una àmplia participació de ciutadans i 

autoritats locals i cmarcals. El delegat del Govern, 

Eudalt Casadesús ha destacat la importancia 

d'aquesta Diada marcada pel recedent de la 

manifestació de l'any passat i el moment decidiu que 

viu el país, ha dit. 

A Lleida l'ofrena s'ha fet una hora abans, a les 11, 

per facilitar l'anada dels lleidetans a la via catalans. 

L'alcalde Angel Ros i la pregonera, la poeta 

cerverina Rosa Fabregat han dipositat un ram de 

roses als peus a la placa que hi ha a la Seu Vella i 

que recorda als caiguts del 1707. l'alcalde ha animat 

als ciutadans a reivindicar el dret a decidir el futurs  

(cortineta) 

I en un altre dels centres neuràlgic de la Diada, el 

PG dirigents  

PS ofrenes vàries 

PP anxaneta 

PS castell 

 

PG acte a Sant Feliu de 

Guíxols 

PM dels parlaments 

PP tomba 

PM Eudalt Casadesús 

 

PS acte Lleida 

PM Angel Ros 

PM Rosa Fabregat 

GPG acte  

PP roses 

PG acte amb tràveling 

 

PG fossar de les moreres 

PM miquelets  

PS Miquelets disparant 

PM Miquelets desfilant 

 

PP barret Miquelet  

PS desfilada amb 

2:05

” 

25:06” 
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fossar de les moreres els ciutadans s'han aplegat per 

veure el tradicional homenatge que els miquelets 

han retut als herois de 1714. amb les seves armes un 

centenar de Miquelets vinguts des de Girona, Moià i 

el País Valencià han rememorat el setge de 

Barcelona i han disparat en memòria dels herois (se 

senten els Segadors). El lloc no és casual perquè va 

ser en aquest indret on hi havia una fossa comuna on 

van ser soterrats els cossos de molts defensors de la 

ciutat durant el setge borbònic del 1713 i 1714 en el 

marc de la guerra de successió espanyola. Els 

Miquelets van ser voluntaris clarament austriacistes  

durant aquesta guerra 

tràveling 

C.DIR Un punt de connexió obligatori avui és Madrid per 

saber quines reaccions estan suscitant allà tan la 

Diada com el discurs de Mas a la capital espanyola i  

encara més després d'aquests petits i tímids 

contactes entre els dos presidents, entre Rajoy i 

Mas. Josep Capella, explica'ns. 

PM presentadora 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

corresponsal a Madrid 

21” 25:27” 

C.DIR Sí perquè avui hi ha Congrés i tot i que no hi havia 

preguntes directes a Mariano Rajoy sobre Catalunya 

sí que se n'ha parlat i força als passadissos. Una 

sessió al Congrés que s'ha vist interrompuda per 

l'aigua tot i que les obres que s'hi havien fet en 

l’hemicicle en els últims mesos.  

PM corresponsal  20” 25:47” 

OFT Hi ha hagut filtracions, no s'ha arreglat bé i ha 

obligat a suspendre durant dues hores la sessió 

plenària i a esperar que es poguessin arreglar. A 

banda de l'aigua però la festa nacional de Catalunya, 

com dèiem, ha centrat els comentaris de cercles i de 

passadissos. No n’ha parlat Mariano Rajoy que ho 

ha deixat en mans de  la seva número 2, Soraya 

Sáenz de Santamaría, que ha apel·lat a la unitat i a la 

Constitució espanyola i en canvi, des dels socialistes 

espanyols si que n'han parlat per costat ahir a les 

declaracions del ministre afers estrangers García 

Margallo, perquè diu que sintonitza amb la seva 

proposta federalista  

PG Congrés 

PS cubell recollint 

goteres 

PS de congressistes 

abandonant l’hemicicle 

per les goteres 

PM de Rajoy i Soraya 

Sáenz de Santamaría 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PG 

passadissos Congrés, PM 

Rajoy pel passadís 

40” 26:27” 

INS El pitjor que pot fer un govern és obligar a la gent 

per la qual governa a dividir-se i a separar-se, que 

no s'han de generar conflictes i que a mi m'agradaria 

un dia de la Diada de tots perquè tots són catalans i 

per tots hem de governar. Aquest Govern també és 

Govern per a Catalunya, Govern pels seus ciutadans 

i nosaltres estarem sempre en el mateix en el diàleg 

dins de la Constitució  

PM Soraya Sáenz de 

Santamaría 

30” 26:57” 

INS A mi la música no em sona malament i ell deia que 

hi havia només dos articles a la Constitució i que la 

resta no, doncs ja em diràs com s’interpreta. Però 

vaja, que hi hagi un ministre semblant al que volem 

nosaltres doncs magnífic. Del que es tracta és de 

sumar voluntats 

PM Alfredo Pérez 

Rubalcaba 

22” 27:19” 

C.DIR Aquesta tarda la plaça Sant Jaume de Barcelona serà 

un del punts amb més càrrega política de la jornada. 

En aquest tram de la cadena es concentraran la 

majoria de Conselleres i també regidors de 

PM presentadora 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

30” 27:49” 
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l'ajuntament que hi participen. Aquest mati ja hi ha 

hagut dues trobades ben significatives al Palau de la 

Generalitat. El president Mas ha rebut als 

organitzadors de la via catalana i abans s'ha trobat 

també amb la premsa internacional més nombrosa 

que mai que està cobrint aquí aquest 11 de setembre. 

Jordi Pons ho ha seguit. Jordi, què ha transmès a uns 

i altres? 

corresponsal  

C.DIR Doncs els ha reiterat la decisió ferma de fer la 

consulta i les dificultats amb les que s'està trobant 

amb el Govern espanyol. El president a primera 

hora del matí ha volgut rebre una vintena dels 

corresponsals estrangers, dels nombrosos que hi ha 

avui a Barcelona... 

PM corresponsal  20” 28:09” 

OFT ...Dels principals mitjans, alguns d'ells ja el 

coneixien d'anteriors trobades. Mitjans com el New 

York Times. Al Jazzera, la BBC, el Times o 

l'Economist s'han interessat pel full de ruta  i per les 

reunions amb Rajoy. I segons fons de presidència 

han mostrat la sorpresa per la falta de reacció, diuen, 

hi ha fins ara amb el Govern espanyol. Més tard del 

que estava previst, el president, aquí, ha rebut els 

organitzadors de l'Assemblea Nacional Catalana, 

organitzadors de la via catalana. Els ha rebut aquí al 

Palau de la Generalitat i tan ell com la 

vicepresidenta Joana Ortega, els portaven un regal, 

una samarreta per a cadascun i una bandera de la via 

catalana. Carme Forcadell abans d'entrar ha dit que 

venien a escoltar al president, que de fet era qui els 

havia convidat avui i els volia rebre i després ha dit 

que li reiterarien el seu missatge de que després 

d'avui cal concretar ja la data i la pregunta. Una 

jornada especial per l'ANC amb grans dificultats 

logístiques per organitzar la via catalana.  

PM Mas 

PG sala 

PS de Mas amb els 

periodistes 

PP del llibre “What's up 

whit Catalonia” 

PM dels periodistes  

PA Mas i Forcadell 

sonant-se la mà 

PS de Mas, Ortega, 

Forcadell i un altre 

organitzadors 

PG dels 20 organitzadors, 

Ortega i Mas 

PM de Forcadell 

entregant t les samarretes 

i la bandera 

PP bandera quan Mas la 

desplega 

PG acte 

49” 28:58” 

BVU La pluja que queia a primera hora del matí a plaça 

Catalunya, ja preocupava relativament als 

organitzadors de la via catalana 

PG plaça Catalunya 9” 29:07” 

INS Tothom diu que plourà però no ho sembla. Potser 

cap al migdia 

PM home 30 anys 4” 29:11” 

BVU Des d'aquesta carpa es preparava sobretot un dels 

actes centrals. El concert que oferiran un conjunt de 

music d'arreu dels països catalans i els parlaments 

que es faran a l'escenari. També es feia un repàs dels 

últims detalls, com els desplaçament de gent en 

autocar 

PS carpa 

PM dos nois parlant 

 

PP pantalla ordinador 

amb els busos 

16” 29:27” 

INS El total el tenim sobre els 1.200 i escaig, tot i així no 

ens han avisat tots. Aquests son els que les 

assemblees han muntat  

PM organitzador ANC 11” 29:38” 

BVU Els que també arribaven a primera hora a plaça 

Catalunya eren aquest grup de bascos, els quals per 

descomptat no els amoïnava la pluja 

PS grup de bascos amb 

ikurriñas passejant 

7” 29:45” 

INS Venim en representació dels independentistes i 

volem d'alguna forma mostrar que estem molt a 

prop del poble català i que tenim molt interès i que 

els surti el més bé possible 

PM home basc 60 anys 9” 29:54” 
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BVU L'assembla asseguraven que ells ja s'ocupen dels 

detalls tècnics i que l’únic que demanen a la gent és 

que vagi disposada a gaudir de la cadena 

PG organitzadors passant 

cables  

8” 30:02” 

INS Esperem que com l'any passat, que es van 

concentrar 1 milió i mig de persones i no va passar 

absolutament res, ni un sol vidre trencat hi va haver 

l'any passat. Esperem que aquest any es repeteixi 

aquest mateix esperit festiu, de treballar en positiu i 

de pensar en nosaltres i el que volem i no anar en 

contra perquè no ho necessitem 

PM organitzador 16” 30:18” 

F.DIR Encara ara s'estan preparant els últims detalls per a 

que la via travessi Catalunya d'aquí a unes poques 

hores, però tot el procés va començar al gener. Des 

de llavors unes 30.000 persones han col·laborat amb 

l'organització perquè avui sigui una realitat 

PM corresponsal  14” 30:32” 

BVU Molts estaran repartits per alguns dels 778 trams en 

què s'ha dividit la via. A Sant Just Desvern una 

cinquantena de voluntaris marcaven les 

senyalitzacions dels trams que passaven pel seu 

municipi 

PS organitzadors amb 

peto  

9” 30:41” 

INS Anem posant els senyals: estelada, senyal, 

estelada... 

PM organitzador 

enganxant cartell 

3” 30:44” 

BVU A Sant Boi de Llobregat per on també passa la via , 

els col·laboradors s'han ocupat que tots els 

santboiencs que s'havien apuntat per anar al tram de 

Vallirana sortissin puntualment. Anna Bassaga, 

TV3, Barcelona. 

PM organitzadors 

PG interior del bus 

12” 30:56” 

C.DIR I filament la cadena humana que aquesta tarda ha de 

recórrer tot el país també es podrà fer a Castelló. 

Aquest mati el Tribunal de justícia de País 

valencià... 

PM presentador 10” 31:06” 

OFT ...ha anul·lat la prohibició que havia anunciat la 

subdelegació del Govern argumentant problemes de 

seguretat i de circulació viària. L'alt Tribunal ha 

acceptat el recurs presentat per Acció Cultural i ha 

autoritzat la cadena per aquesta tarda Alcanar i 

Vinaròs. La resolució també condemna l'Estat 

espanyol a pagar les costes del procés 

El territori fa hores que s'està mobilitzant per a que 

tot estigui a punt a l'hora prevista. Alguns 

participants ja s'han posat al seu lloc per poder-se 

agafar les mans a l'hora simbòlica de les 17 hores i 

14 minuts.  

PS taula de voluntària 

PP folletó “fem via” 

PP samarreta de la via 

 

 

38” 31:44” 

INF Obrim doncs connexions amb diversos punts de la 

via de nord a sud del país i comencem pel Pertús, un 

nus de comunicacions important, Sion Biurrun, ja 

han tallat el transit aquí 

Mapa Catlunya amb 

finestretes obertes a 

Lleida, Amposta, 

Avinyonet i Pertús.  

12” 31:56” 

C.DIR Aquí al tram 722 des de la 1 no es permet la 

circulació en direcció sud des de el Boulou, i en 

aquests moments podeu veure l'ocupació de la 

carretera fa que sigui inviable la circulació de 

vehicles. Aquests preparatius començaven a primera 

hora del mati habilitant uns aparcaments a la part 

nord del Pertús, on els comerciants  

PM corresponsal 30” 32:26” 
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OFT ...han participat en aquesta via catalana tancant els 

comerços per a que qui vulgui participar ho pugui 

fer. A la Jonquera tot previst per evitar aquesta 

problemes de circulació especialment amb els 

camioners. Amb els que hem pogut parlar sabien 

que podien sortir duran el matí però alguns 

desconeixen que des de les 3 de la tarda i fins les 6 

la circulació estarà complaentment restringida 

PG aparcament 

PS bus arribant 

PG benzinera 

PP estelada 

25” 32:51” 

INS - On vas? Cap a vall? 

- Cap a Barcelona 

- doncs així aparca't aquí perquè no podràs passar. 

Tanquen totes les carreteres 

PM conversa 

organitzador-camioner  

11” 33:02” 

INS No , no ho sabia i a més a més m'ha enganxat bé 

perquè he de descarregar a Barcelona i a Mataró i 

havia de descarregar demà abans de les 6 del matí. 

No sé si arribaré bé o no 

PM camioner 11” 33:13” 

INS Això per nosaltres és molt nou, perquè sempre ha 

sigut tot a Barcelona i aquí al Pertús és la primera 

vegada que tenim això i ens agrada 

PM veí del pertús 12” 33:25” 

INS La carretera quedarà tancada duran 1 hora, 1 hora i 

un quart, aleshores els jefes ens han donat ja permís: 

qui vulgui participar que participi i qui no vulgui 

que descansi o que facin el que creguin convenient 

PM dependent 12” 33:37” 

C.DIR Som al punt quilometri 343 de la nacional 340 al 

terme municipal d’Avinyonet del Penedès, just a 

l'entrada del municipi, del poble. Aquest serà sens 

dubte un dels trams més festius de la cadena, de ala 

via catalana per la independència i es que aquesta 

llarga recta que veieu aquí just al meu darrere que 

ara pràcticament és buida, s'omplirà d'una mostra 

molt representativa del folklore de Catalunya, del 

nostre país. Hi haurà colles de balls com els bastons, 

hi haurà colles del bestiari com l'Àliga de 

Vilafranca, colles de dracs, els falcons i fins a vuit 

colles de gegants. Evidentment en aquests moments 

la gent està encara dinant.  

PM corresponsal  35” 34:12” 

OFT Aquí a Avinyonet ve gent de tot arreu, sobretot 

d'aquesta zona del Penedès, però molts municipis 

del Vallès, com gent de Rubí, de Sabadell que estan 

dinant en aquests moments. Els organitzadors han 

habilitat diverses zones, zones de pícnic perquè la 

gent que porti el menja de casa pugui menjar. Hi ha 

el pavelló també, i els restaurants que hi ha a peu de 

carretera estan oferint menús a preus molt 

econòmics. Alguns, menú de la Diada. Com dèiem 

ve gent de tot el país, bàsicament també del Vallès 

que participaran en aquesta cadena, la via catalana 

cap a la independència molt motivats 

PS església Avinyonet 

PS paradera ANC 

PS zones de picnic 

PS restaurant ple de gent 

amb samarretes grogues 

PP pissarra amb el menú 

de la Diada 

PM familia amb 2 nens 

dinant.  

32” 34:44” 

INS Som del Vall de Diables de Vilafranca i amb 

l'assemblea, la colla, va decidir que era un moment 

molt important per Catalunya i havíem de ser aquí.  

PM home 40 anys 12” 34:56” 

INS Nosaltres venim de l'Ametlla del Vallès, d'un 

autocar que s'ha organitzat allà i hem vingut a 

Avinyonet perquè ha tocat per la distribució suposo  

PM home 40 anys 10” 35:06” 
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INS Quan ho vam estar mirant, el tram ens va agradar i 

vam venir aquí 

PM home 40 anys 5” 35:11” 

INS Estava plovent i ens han portat aquí. Ens han dit 

“aneu aquí i a les 3 tothom cap a la cadena” 

PM jove 25 anys 6” 35:17” 

C.DIR A les Terres de l'Ebre ja ha arribat pràcticament tota 

la gent que ha de venir d'altres parts de Catalunya 

per ajudar a omplir aquests trams que més han 

costat de completar. Aproximadament un 80%, més 

dels 80.000 inscrits als 61 Km de trams a les Terres 

de l'Ebre provenen d'altres ... 

PM corresponsal  20” 35:37” 

OFT ...parts de Catalunya, principalment de les 

comarques lleidatanes i de Barcelona. Arriben en 

tren, autobusos i cotxes. Això ha començat a 

provocar els primers embussos a les carreteres 

ebrenques. La via catalana començarà al tram 1 a 

Alcanar on estarà Lluis Llach que us podrà donar 

finalment la mà Carles Santos a l'altre banda del riu 

per continuar la via valenciana finalment autoritzada  

pe Tribunal Superior de Justícia de València. Per fer 

possible la via catalana cap a la independència hi ha 

5.000 persones de l'assemblea repartides per més de 

400 Km de via organitzant els participants però el 

nombre de voluntaris és molt més gran fina a 30.000 

persones d'alguna manera o altra amb la via catalana 

PS cotxes arribant 

PS autocars 

PS i PM de gent amb 

estelades i senyeres 

PS home cuinant una 

paella 

PG carretera a les Terres 

de l'Ebre 

PM de varis voluntària.  

 

38” 36:15” 

INS Tenim les taques molt distribuïdes, cadascú ha fet 

una cosa encara que hem fet tots una mica de tot, 

però per sort som un grup molt grup molt gran de 

gent, tots molt compromesos i col·laboradors i ja 

veurem com sortirà, esperem que bé.  

PM voluntària ANC 16” 36:31” 

C.DIR I Lleida és l'única capital catalana per on no passa la 

via però també hi participa. Ahir a la nit va 

començar una cursa de relleus que acabarà aquesta 

tarda a l'Ametlla de Mar i d’aquí un parell d'hores 

també tindrà el seu protagonisme perquè la Seu 

Vella donarà el tret d'inici simbòlic de la cadena 

Carolina Gili.  

PM presentador 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

16” 36:47” 

C.DIR Si, la Silvestre, la campana original del 1418 que 

pesa 5 tones i que està ubicada al capdamunt del 

campanar de la Seu Vella donarà el primer toc, 

l'acompanyaran 5 campanes més que estan ubicades 

una mica més avall d'aquesta torre que ara veieu 

coberta per una bastida perquè està en obres des de 

començament d'any. Serà un toc festiu que durarà 15 

minuts. El campaner ha programat el sistema que 

està mecanitzat per a que el primer toc soni 

puntualment a les 17 i 14 minuts i doni així el tret de 

sortida a la via catalana, on Lleida també hi és. Uns 

250 autocars han sortit... 

PM corresponsal  36” 37:23” 

OFT ...al llarg del matí de diferents punts de la 

demarcació. També al Pirineu on més de 2000 

persones han pujat als autocars des de primera hora 

del matí ja que molts d'ells han hagut de fer més de 

3 hores de camí per arribar del Pallars, la Cerdanya, 

l'Alt Urgell i Andorra, fins a trams de les Terres de 

l'Ebre com l'Aldea, Montroig del Camp o l'Ametlla 

PS busos 

PS gent pujant als busos 

PG interior del bus amb 

gent cantant 

20” 37:43” 
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de Mar 

INS -Vinga va, desperta't, va que hem de marxar. Corre! PS mare despertant un fill 

a l'habitació  

6” 37:49” 

BVU La família Rovira ha matinat per poder anar a la via 

catalana. Després d'esmorzar de valent arriba el 

moment de posar-se les samarretes grogues tot i que 

hi ha algun dubte sobre quina és la més escaient  

PS de la família 

esmorzant a la cuina 

PP nena esmorzant 

PM pare amb una 

samarreta groga i la del 

Barça de la senyera a la 

mà 

12” 38:01” 

INS El que passa és que hem d'anar de grocs, però 

aquesta és mig groga també 

-però jo me la posaré 

-no, aquesta és la de la mare 

PS pare 

PM fill 

5” 38:06” 

INS La família Rovira igual que l'any passat vam ser a la 

manifestació de Barcelona, aquest any volem fer el 

mateix, no ens ho volem perdre. Estic segur que 

molta gent que no hi va anar l'any passat a la de 

Barcelona aquest any deu dir “aquest any hi vaig”. 

Doncs nosaltres volem tornar-hi , volem tornar a 

passar un dia en família i esperem que el dia de 

demà els nostres fills recordin aquests dies 

PM pare 

PS d ela família sortint de 

casa 

PG de la família caminant 

pel carrer 

22” 38:28” 

BVU Els Rovira viatgen amb autocar que organitza la 

penya barcelonista “som un sentiment” i té la seu 

central en aquest bar que regenta la família, un 

negoci que avui tanca per poder anar a la cadena 

PM de la familia entrant 

al bar on han quedat  

PP pany 

PS de la parella tancant el 

bar 

12” 38:40” 

INS Ara anem a la via. Som-hi!  PS de la parella tancant el 

bar 

2” 38:42” 

BVU Aquest ha estat el primer autocar que ha sortit de 

Lleida, però el gruix de vehicles s'ha concentrat al 

camp d'esports a mig matí. 

PS bus 

PG interior del bus 

5” 38:47” 

F.DIR L'assemblea nacional catalana calcula que uns 

30.000 lleidatans participaran en la via catalana. La 

majoria ... 

PM corresponsal  9” 38:56” 

OFT ...s'hi desplaçaran en una flota de 250 autocars (se 

sent: visca Catalunya independent!). Tots els 

participants han marxat amb ganes festa, alegria i 

convençuts que la convocatòria serà un èxit.  

PS gent esperant per 

pujar al bus 

PG del pàrquing amb els 

busos a punt 

6” 39:02” 

INS Un èxit perquè tothom s'està mobilitzant, del nord al 

sud, estan fent actes a tot arreu i em sembla que ens 

posarà al mapa del món 

PM dona 60 anys 9” 39:11” 

BVU La majoria de gent de Lleida participa en els trams 

del sud de Catalunya de la via. Àlex Olot, TV3, 

Lleida 

PG rotonda amb bus 7” 39:18” 

C.DIR En aquesta diada tenim dedicada, Judit Antequera , 

control minut a minut de les incidències que hi 

pugui haver en la carretera, per tan ara ens explicarà 

la Judit com està la situació. Endavant.  

PM presentador 13” 39:31” 

Plató Doncs ara mateix ja podem dir que ja s'han aixecat 

les barreres dels peatges d'aquelles autopistes que 

són l'única alternativa a les carreteres que estaran 

PM dona trànsit, amb el 

mapa del trànsit al fons 

47” 40:18” 
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tallades per la via catalana. Unes carreteres que de 

fet ja s'han començat a restringir el transit totalment. 

Recorda, que les més afectades són la nacional 2 i la 

nacional 340. a banda hem d'informar que en 

aquesta peatges la barrera s'ha obert a la 1 del mig 

dia i estarà oberta fins les 7 de la tarda. Els trams 

són a l'AP7 entre Vinaròs i Martorell i a la C-32 

entre Maçanet i la frontera. Ara mateix hem de dir 

que la situació ha millorat, les retencions les hem 

trobat aquest matí a la demarcació de Tarragona 

però com veuen en aquest mapa continu del transit  

hem de dir que ja es circula amb força fluïdesa, ara 

bé, en tenim imatges... 

OFT ...aquest matí hi ha hagut algunes retencions 

sobretot concertades a l'AP7 al peatge d'Altafulla, 

Vilafranca del Penedès i també a l'altura de l'Aldea i 

l'Ametlla de Mar. A banda, s'ha circulat amb molta 

lentitud i amb retencions puntuals a la nacional 340 

a Vilafranca del Penedès i al Vendrell. 

Un dels punts neuràlgics aquesta tarda on també 

estarem molt pendents de com se circula, del que 

passa és l’àrea metropolitana de Barcelona, dels 

transports públics que estan afectats per la 

mobilització de la via catalana. Els ferrocarrils de la 

Generalitat han reforçat el seu servei amb 

freqüències més altes que les d'un dia festiu . Al 

metro el que s'ha fet és augmentar el personal 

d'atenció al públic tenint el compte que les 

modificacions de les línies d’autobús del centre de 

la ciutat desviarà els usuaris cap al metro, ja que es 

veuen afectades fins a 60 línies d’autobús. En 

aquesta hora hem d'informar que no hi cap 

incidència pel que fa a... 

PG retenció 

PM cotxes passant 

PG retenció amb 

tràveling 

 

PS torno Renfe 

PS tren que arriba a 

l'andana 

PG escales mecàniques 

plenes de gent 

PG metro arribant a 

l'andana 

PM passadís metro 

1:04

” 

41:22” 

Plató ...la mobilitat ni a TMB ni a Renfe ni a Ferrocarrils 

de la Generalitat . Ara mateix com dèiem hi ha 

menys incidències se circula amb certa normalitat. 

S'han concertat duran el matí, sobretot a la 

demarcació de Tarragona. Sembla que s'ha fet cas a 

aquella crida de l’Assemblea Nacional Catalana, 

que faltaven alguns trams per cobrir a les comarques 

del sud, però vaja, ara mateix força normalitat, 

seguirem el trànsit duran tot el dia.  

PM dona trànsit, amb el 

mapa del trànsit al fons 

26” 41:48” 

C.DIR Gràcies Judit. Doncs a banda de tenir un ull posat en 

la carretera molts catalans tenen també la vista 

fixada al cel per saber si plourà o no. La pregunta en 

s la pot respondre Francesc Mauri. Francesc com 

pinten les pròximes hores? 

PM presentadora 15” 42:02” 

C.DIR Bon dia de nou, doncs pinten el principi sense pluja 

a gran part de Catalunya. Això pot semblar un 

contrasentit perquè qui ho us està parlant està sota la 

pluja i amb un paraigües. Son ruixats molt puntuals 

que ara mateix afecten a alguns punts del Garraf, del 

Baix Llobregat, del Barcelonès. Molt poca cosa, 

mentre en molts indrets de l'interior doncs fa sol i 

aquest sol pot progressar una miqueta i trencar-se 

una mica la nuvolositat... 

PM home del temps a 

l’exterior de l'estudi 

29” 42:31” 
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INF ...en alguns punts . La xarxa de radars ens mostra 

precisament aquestes traces pràcticament 

imperceptibles amb precipitació al Baix Llobregat, 

algun punt del Barcelonès, alguna altra àrea del 

Vallès Occidental. Molt poca cosa. Baix Ebre, 

Montsià, Baix Empordà amb tendència a obrir-se 

més clarianes, més sol. Entre el Baix Camp i el Baix 

Empordà núvols... 

Mapa de les 

precipitacions a 

Catalunya 

23” 42:54” 

C.DIR ...Obertura a un quart de 6 de la tarda  d’alguna 

primera clariana i si queda algun ruixat, que pot 

quedar, seria testimonial, feble i de curta durada. 

D’aquí mitja horeta, més o menys, ampliarem tot 

plegat. Fins ara.  

PM home del temps a 

l’exterior de l'estudi 

15” 43:09” 

C.DIR Molt bé, moltes gràcies Francesc, estarem pendents 

òbviament del temps i del transit i d’aquí mitja hora 

si cal tornarem a actualitzar totes aquestes dades. 

Sí, en aquest 11 de setembre hem estat pendents 

també d'altres qüestions, entre elles un dia més a 

Síria (canvia de tema) 

PM presentadors 17” 43:26

” 

 

 

 

11/09/2013 

 

Telenotícies 

vespre 

Sumari OFT (silenci) PG via catalana 11” 11” 

C.DIR Bona nit. Eren les 17:14 i el repic de les 7 campanes 

de la Seu Vella de Lleida ha estat el senyal per a que 

milers de mans s'unissin en una cadena humana de 

més de 400 Km de nord a sud, des d'Alcanar fins al 

Pertús. 

Una imatge per la història i per món amb un 

objectius clar... 

PM presentadors  18” 29” 

OFT ...la intendència i la celebració de la consulta 

sobiranista l'any que ve . Segons l'Assemblea 

Nacional Catalana s'hauria superat amb escreix el 

milió i mg de persones de la manifestació de l'any 

passat. Interior parla 1.600.000 persones, 500.000 

només a Barcelona.  

(cortineta) 

Carme Forcadell presidents de l'ANC i 

organitzadora de la via catalana ha reclamat que no 

hi hagi cap retard en la convocatòria del 

referèndum. El conseller de la presidència Francesc 

Homs creu que el Govern central no pot continuar 

de braços plegats davant la massiva mobilització 

amb una reivindicació dirigida a la política catalana, 

espanyola i internacional. En aquest telenotícies 

entrevistarem en directe a la vicepresidenta Joana 

Ortega 

GPG aeri de plaça 

Catalunya 

PM de Forcadell i Casals 

a la cadena 

PS de Francesc Homs a la 

cadena a plaça Sant 

Jaume 

PG aeri de plaça Sant 

Jaume plena de gent 

aplaudint 

42” 1:11” 

C.DIR La via catalana s'ha repartit en 778 trams i ha 

abraçat 86 municipis, de fet ha permès anar més 

enllà de Catalunya cap al sud perquè finalment la 

justícia ha permès també fer la cadena a Vinaròs, 

una expressió de civisme arreu del país 

PM presentadors 17” 1:28” 

C.DIR Les Terres de l'Ebre també han aconseguit completar 

la cadena humana amb l'arribada de més de...  

PM corresponsal 7” 1:35” 

OFT ...60.000 participants d'arreu de Catalunya han 

ajudat a farcir els trams més complicats d’omplir. 

PS gent a la via 

PP mans agafades 

12” 1:47” 
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També s'ha pogut celebrar la cadena a la part 

valenciana que s'ha unit a la catalana al límit entre 

Vinaròs i Alcanar 

PP estelada 

C.DIR Una immensa senyera quilomètrica i d'una tona de 

pesa s'ha desplegat a Riudellots de la Selva... 

PM corresponsal 6” 1:53” 

OFT ...en mig d'aquest tram gironí de la via catalana. El 

Pertús més de 3.000 persones s'han mobilitzat 

segons la organització per continuar la via cap al 

nord  

GPG aeri de la senyera 

desplegada al camp. 

PG aeri de la cadena 

PS castell 

10” 2:03” 

C.DIR A la plaça de Sant Jaume, polítics i ciutadans s'han 

agafat de les mans i han saltat i ... 

PM corresponsal  8” 2:11” 

OFT ...cridat a favor de la independència en una imatge 

inèdit esperen que sigui també un missatge cap a 

l'exterior. A la capital catalana més de mig milió de 

persones s'han mobilitzat 

PG plaça sant Jaume 

PS via a la Rambla amb 

tràveling 

12” 2:23” 

C.DIR En una jornada marcada pel civisme i el respecte la 

nota negativa l'han posat a la delegació del Govern a 

Madrid... 

PM presentadors 9” 2:32” 

OFT ...un reduït grup de falangistes ha provocat diversos 

aldarulls i algun ferit lleu (se sents “Catalunya és 

Espanya”!) 

PG assaltant entrant a la 

sala 

6” 2:38” 

C.DIR La mobilització sense precedents de centenars de 

milers de persones s'ha implicat en un gran esforç... 

PM presentadors 7” 2:45” 

OFT ...d'organització . Als principals nusos viaris amb 

retencions importants a la N340 a l'Hospitalet de 

l'Infant i també a l'AP7 

PS de la via amb 

tràveling 

7” 2:52” 

Notícia OFT (so del repic de les campanes) + (so ambient de la 

via) 

PS Seu Vella de Lleida 

PP campanes repicant 

PG aeris de la via 

catalana 

36” 3:28” 

C.DIR Bona nit. Centenars de milers de catalans amb les 

mans encaixades per la via catalana. S'hi havien 

inscrit més de 400.000 persones però la 

convocatòria s'ha desbordat segons l'Assemblea 

Nacional Catalana, que no dona xifres però que 

calcula que s'ha superat el milió i mig de persones 

de la manifestació de l'any passat. 

Sí, Interior ha posat xifres, parla concretament 

d'1.600.000 persones congregades a la via i seguim 

nosaltres des de la plaça Catalunya de Barcelona des 

d'on TV3 els informa des de fa hores d'aquesta 

Diada i també de l'esdeveniment excepcional de la 

jornada, la via catalana. La cadena humana que ha 

començat amb el repic de campanes a la Seu Vella 

de Lleida a les 17:14 i aquí a plaça Catalunya... 

PM presentadors 38” 4:06” 

OFT ...és on s'han entrellaçat les mans que ha simbolitzat 

la unió dels dos braços de la cadena. El del nord, el 

Pertús i el del sud, Alcanar culminant una 

mobilització sense precedents. 

El cel no ha acabt de fer net pero no ha aigualit la 

convocatoria d'aquesta mobilització multitudinaria 

que practicament ha mobilitzat el país durant uns 

minuts, el temps que ha durat la cadena. Des de 

GPG aeri de plaça 

Catalunya 

PS gent unida 

PS Forcadell a la via 

PP mans unides 

GPG aeri de plaça 

Catalunya 

GPG aeris de varis trams 

39” 4:45” 
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primera hora del mati milers de ciutadans s'han 

repartit per tot el territori per participar d’una festa 

col·lectiva, popular i històrica que a Barcelona ha 

reunit segons la guàrdia urbana 500.000 persones  

GPG aeri del Camp Nou  

GPG aeri de la cadena 

envoltant el Camp Nou  

BVU Famílies, grups d'amics, menuts, gent gran 

preparada per l'espera i fins i tot mascotes. Tothom 

s'aplegava des de força estona abans als trams 

establerts per la convocatòria i a les 17:14 en punt 

en aquest cas marcats en l'antiga hora oficial de 

Barcelona a la Rambla tothom ha encaixat les mans 

i la cadena s'ha format. Tota la ciutat ha quedat 

encerclada, des de la Sagrada Família, als peus de la 

qual s'ha desplegat una gran estelada fins a la plaça 

de les glòries a la torre Agbar, passant pel 

monument a Colom. La via catalana ha abraçat 

Barcelona amb crits unànimes 

PP nen 

PM avis 

PS gos guarnit amb 

l'estelada 

PP rellotge a les 17:14 

PS cadena a la Rambla 

PG Sagrada Família amb 

l'estelada a terra 

PS torre Agbar  

PM nens a terra amb un 

banderí de l'estelada amb 

Colom al fons 

42” 5:27” 

INS Doncs estic aquí per reclamar que som un país PM nen 8 anys 3” 5:30” 

INS Perquè vull la independència de Catalunya PM noia 15 anys 2” 5:32” 

INS Per buscar un futur millor per la canalla PM pare amb el nen a a 

coll 

2” 5:34” 

BVU Imatges ara de l'eixample. Milers de persones 

concentrades a la diagonal fins a la cruïlla amb 

Passeig de Gràcia. Barcelonins o no, 

independentment del seu origen o fins i tot de la 

llengua que parlen 

PS cadena amb tràveling 

GPG aeri d ela cruïlla 

13” 5:47” 

INS És  la meva llengua materna la castellana però el 

sentiment es català  

PM noia 25 anys 4” 5:51” 

BVU Torna ara a plaça Catalunya, un dels centres 

neuràlgic de la via catalana. Imatge de la multitud i 

moment per la reflexió. Després de manifestacions 

concerts i càntic, ara què? 

PG aeri via catalana a 

plaça Catalunya 

GPG aeri Plaça Catalunya 

12” 6:03” 

INS No ho sé, com no fem una marxa cap a Madrid per 

fer entendre que volem el que volem la 

independència del país 

PM dona 45 anys 7” 6:10” 

INS És el que això de travessar Catalunya ja ha estat 

increïble, potser rodejar-la no? Pel que ve sent tot el 

voltant 

PM noia 25 anys (la 

mateixa d'abans) 

7” 6:17” 

INS Jo sóc molt clar. En les properes eleccions hauríem 

de votar en blanc tots perquè la classe política no 

ens està representant com cal. 

PM home 35 anys 7” 6:24” 

C.DIR Són les 6 de la tarda i acabem aquest recorregut pel 

punt de la ciutat, pel Passeig Picasso, que més 

s'acosta al lloc on va començar tot. Avui al Born, 

però fa 299 anys el baluard de Santa Clara, el lloc 

on les tropes austriacistes van ser derrotades per les 

borbòniques aquell 11 de setembre de 1714. Jordi 

Aguilera, TV3 Barcelona.  

PM corresponsal que 

camina fins davant del 

Born 

PS corresponsal amb el 

Born darrere 

25” 6:49” 

OFT La via catalana s'ha donat per completada aquí  a l 

plaça de Catalunya. Ara en veuen imatges en 

directe.  

PG aeri de plaça 

Catalunya 

 

9” 6:58” 

C.DIR La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, 

Carme Forcadell en aquest mateix escenari ha estat 

PM presentador 19” 7:17” 
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l'ultima de la cadena en enllaçar les mans. 

Emocionada ha assegurat que davant d'accions 

històriques calen decisions històriques. Forcadell ha 

afirmat que avui el poble català ha sortit al carrer 

per marcar l’únic camí amb garanties de futur, 

l'Estat propi.  

BVU Nervis en el compte enrere i el so de les campanes 

de Lleida a les 17:14 a l'escenari per s'ha completat 

la cadena de nord a sud. Saben que ha estat un èxit 

amb la resposta molt àmplia de gent ha emocionat a 

Carme Forcadell 

PG de Forcadell a 

l'escenari 

PS de Forcadell agafant 

les mans dels altres 

PP mans Forcadell 

15” 7:32” 

INS La via catalana cap a la independència 

està...perdoneu és que estic emocionada 

(aplaudiments) 

PM Forcadell 11” 7:43” 

BVU La mobilització, ha dit, demostra al món que el 

poble català vol ser un Estat lliure. Ha reclamat 

decisions històriques davant d'accions també 

històriques com la d’avui. L'Assemblea reclama 

coratge i valentia perquè es convoqui la consulta el 

2014 amb una pregunta clara 

PS Forcadell 

PG plaça Catalunya 

14” 7:57” 

INS Si això no és possible demanem a les nostres 

institucions que exerceixin tots els passos legals i els 

que calguin per a que Catalunya sigui un nou Estat 

d'Europa, però ara, no al 2016 

PM Forcadell 19” 8:16” 

BVU Seny i fermes però sense marxa enrere. És el 

missatge compartit que s'ha sentit als 2 extrems de 

la cadena 

PG plaça Catalunya 7” 8:23” 

INS El que pugui dir un Tribunal foraster i sense 

legitimitat ja és irrellevant, ja ens és indiferent. Ens 

hem posat en marxa i ja no ens aturarem 

PM actriu Marina Comas 8” 8:31” 

INS Això no té aturador PM home 85 anys 2” 8:33” 

F.DIR El missatge de l'Assemblea, el Govern i institucions 

i partit catalans és clar. L'Assemblea diu que demà 

descansarà però a partir d'ara mateix ja començaran 

a treballar per aconseguir la majoria social que 

guanyi un sí a la consulta. Montse Castany, TV3, 

Barcelona 

PM corresponsal  17” 8:50” 

C.DIR Reivindicacions que van dirigides principalment a la 

classe política. Alguns dels membres de diferents 

partits i també del Govern han participat a la via a la 

plaça de Sant Jaume. Jordi Pons quina és la 

primeríssima resposta que han donat a aquest clam? 

PM presentador 14” 9:04” 

C.DIR Doncs que la via catalans reforça la posició del 

Govern a favor de la consulta i que és un toca 

d'atenció cap al Govern espanyol per a que no es 

quedi de braços plegats, deia el Conseller Homs. I 

cap a la Comunitat internacional per a que obri els 

ulls i vegi el que està passant a Catalunya. Aquí a la 

plaça sant Jaume dos consellers del Govern, el 

conseller Homs i Mascarell han participat en la 

cadena. Altres consellers ho feien des d'altres punts 

del territori. També l'alcalde Trias i diversos 

regidors, tots han cridat i saltat a favor de la 

independència. No hi era el president que va decidir 

PM corresponsal  

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PM, PG i 

PG aeris de la cadena i de 

plaça Sant Jaume.  

56” 10:00” 
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no participar però sí la seva família al complet 

també ha participat de la cadena que en aquest punt 

de la plaça sant Jaume es reproduïa amb més d'una 

cadena i sovint es feia difícil de veure on eren de 

tanta gent que hi havia . En altres punts de la ciutat 

hi ha hagut també una imatge inèdita que gràcies a 

un dels assistents i es que ha participat a Passeig de 

Gràcia l'expresident de la Generalitat Pasqual 

Maragall acompanyat del seu... 

INF ...germà Ernest i d'altres familiars. També ha 

participat d'aquesta cadena d'avui, de la via catalana 

per la independència com ho recull aquest tweet, 

aquesta imatge, aquesta fotografia que s'ha recollit 

d’internet de una participació avui aquí dels polítics 

que s'han posat al costat... 

Imatge d'un tweet amb la 

foto on surt Maragall 

16” 10:16” 

C.DIR ...del ciutadans en la via catalana cap a la 

independència 

PM corresponsal  3” 10:19” 

BVU A la plaça Sant Jaume ha costat visualitzar la cadena 

de tanta gent com hi havia. Els consellers del 

Govern que s'han aplegat en aquest punt han estat el 

de la Presidència, Francesc Homs i el cultura, Ferran 

Mascarell. També hi era l'esposa del president, 

Elena Rakosnik, amb la bandera de la via al coll i 

els seus fills. També amb la família, l'alcalde de 

Barcelona, Xavier Trias i regidors de l'ajuntament. 

Pr Francesc Homs aquesta imatge llença un 

missatge als polítics catalans al món i també al 

Govern espanyol 

PS cadena plaça Sant 

Jaume 

PS dels dirigents a la 

cadena 

28” 10:47” 

INS Convindria que deixessin d'estar de braços plegats. 

Per dir-ho d'alguna manera suau. I un missatge 

també cap a la comunitat internacional . No hi ha 

ningú en aquesta moments al món que sigui capaç 

per una causa noble, que és la llibertat d'un poble, 

duran 400Km organitzar una cadena humana i una 

mobilització d'aquestes característiques  amb aquest 

sentit positiu, pacífic i democràtic 

PM Francesc Homs al 

costat de Trias 

25” 11:12” 

BVU El president de la Generalitat Artur Mas ha rebut el 

missatge de la presidenta de l'Assembla, Carme 

Forcadell que li ha regalat una samarreta i una 

banderola de la via. La imatge s'ha repetit en un 

altre escenari, al Parlament a quarts de cinc de la 

tarda la presidenta de la cambra acompanyada dels 

seus antecessora al càrrec: Joan Rigol i Ernest 

Bernach i de membres de la mesa ha rebut als 

organitzadors de l'Assemblea. S'han sumat a la 

rebuda representants de forces polítiques basques, 

gallegues, del País Valencià i de Mallorca. També 

polítics d'Estònia, Suècia i Escòcia. Com era 

prevista, Nuria de Gispert, pel càrrec institucional 

que ostenta ha decidit seguir l'acte des de dins de la 

cambra. A fora la via s'ha format amb els 

representants de Convergència embolcallats amb 

l'estelada igual que els d'Esquerra Republicana que 

han deixat clara la seva adscripció a la via. Els 

diputats d’Incitativa-Esquerra Unida també han 

reivindicat poder decidir sobre les polítiques 

PS de Forcadell entregant 

els presents a Mas, amb 

zoom in fins a PP regals 

 

PS de Nuria de Gispert 

acompanyada 

d'expresidents de la mesa 

rebent als organitzadors 

de l'Assemblea.  

 

PS noi amb una bandera 

escocesa 

PS Núria de Gispert 

saludant de nou als 

organitzadors 

 

PS dirigents a la via 

PM de Marina Geli a la 

via 

57” 12:09” 
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econòmiques. Marina Geli diputada del PSC i 

exconsellera ha remarcat que hi era a títol personal 

F.DIR Els diputats d'aquest grup han assegurat que seran 

dignes d'aquest clam, que estaran a l'alçada i que al 

2014 es farà la consulta, Anna Poch, TV3, 

Parlament de Catalunya 

PM corresponsal  8” 12:17” 

OFT (soroll de fons) PS cadena amb tràveling 

des d'un cotxe.  

18” 12:35” 

C.DIR Tot i que la cadena s'havia prohibit al seu pas pel 

territori valencià, finalment el Tribunal de Justícia 

de València ha aixecat la prohibició. La noticia s'ha 

rebut amb alegria entre els participants, entre molts 

veïns de les Terres de l'Ebre i també Victor Sorribes 

entre les 60.000 persones que s'hi han desplaçat des 

de tot Catalunya per cobrir el tram que més 

preocupava 

PM presentador 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal 

20” 12:55” 

C.DIR Efectivament, un gran desplaçament de gent 

vinguda de totes les comarques catalanes fins les 

Terres de l'Ebre que s'han unit per competir uns 

trams interurbans que eren difícil d'omplir per la 

poca densitat de població de les Terres de l'Ebre. I 

com dèiem a València s'ha pogut celebrar la cadena 

finalment entre les localitats d'Alcanar al Montsià i 

Vinaròs. La cadena s'havia prohibit per part de la 

subdelegació del Govern a Castelló però finalment 

actuï el Tribunal Superior de Justícia de València 

l'ha autoritzat. En aquest punt han coincidit 

personalitats com el cantautor Lluis Llach, el polític 

i cineasta Pere Mortavella i també el music 

vinarossenc Carles Santos. En un gest carregat de 

simbolisme les mans de tots tres s'han entrellaçat tot 

just al límit entre Catalunya i el país valencià. 

L’única incidència que hi ha hagut ha estat amb la 

detenció de dues persones. Una d'elles l'exdiputat 

Alfons López i Tena han estat detinguts per la 

Guàrdia civil per desobediència a l'autoritat. En tot 

cas l’èxit de la cadena a les Terres de l'Ebre ha estat 

per damunt de les expectatives que hi havia 

PM corresponsal  

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS, PM, 

GPG aeris de varis 

trossos de la cadena i PG 

de la unió entre 

Catalunya i el País 

Valencià  

1:14

” 

14:09” 

BVU Les tres de la tarda, queden mes de 2 hores per les 

17:14 i els vorals del traçat de la N-340 entre el 

Parelló i l'ametlla de Mar cada vegada hi ha mes 

gent que ha arribat al camp i que aprofita per dinar i 

conèixer els que seran els companys a la cadena.  

PS de gent amb pícnics  

PM de gent dinant 

15” 14:24” 

INS Hem organitzat aquí un menjar popular on tothom 

portava la seva part i ho repartim entre tots com a 

bons germans 

PM noi 30 anys 5” 15:29” 

BVU En tot el terme municipal del Parelló han estat mes 

de 12.000 participants, entre ells l'expresident de la 

Generalitat Jordi Pujol 

PM gent dinant i 

preparats per la cadena 

8” 15:37” 

INS Haurien d’escoltar perquè mobilitzar tantíssima gent 

en una cosa difícil des del punt de vista 

administratiu  i de tot Catalunya amb aquest 

entusiasme, amb aquesta il·lusió 

PM Jordi Pujol 11” 15:48” 

F.DIR A les 17 i 14 minuts els voluntaris de l'Assemblea PM corresponsal  12” 16:00” 
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Nacional Catalan han donat el senyal i s'ha format la 

cadena humana. Fora nomes han quedat periodistes , 

càmeres, fotògrafs i els serveis d’emergència i de 

seguretat  

INS He esperat 77 anys per poder tenir aquesta sensació  

i me'n recordo del meu pare i dels que s'hi han 

deixat la pell 

PM home 77 anys 10” 16:10” 

BVU A Amposta la cadena a creuat el riu Ebre pel pont 

penjat i ha recorregut els carrers del centre on s'ha 

pogut veure una exhibició castellera i l’actuació 

d'una banda musical amb components de diferents 

formacions locals. A les 6 de la tarda la cadena a poc 

a poc s'ha anat desfent, la N-340, antiga Via Augusta 

ha trigat encara molta estona ha recuperar el transit 

d'un dia qualsevol. David Izquerdo, TV3, El Parelló 

PS pont 

PM amb tràveling de la 

cadena al pont 

PS castell sobre el pont 

PS cadena en la N-340 al 

Parelló.  

23” 16:33” 

BVU 3/4 de 5. buscant lloc a la cadena  

(cirts in inde independencia) 

Via en marxa 

(repic de campanes) 

La Rambla Nova de Tarragona i al balcó del 

Mediterrani, dos llocs emblemàtics d ela ciutat era 

difícil distingir la via de la cadena de la gent que ha 

anat a veure-la. Un dels grups nombroses ha estat el 

de les 50 persones de l'equip de la pel·lícula 1714 

que s'està rodant a Valls 

PS grup de gent amb 

samarretes grogues 

format la paraula 

independència 

PP radio a la mà d'un 

integrant de la cadena. 

PG del balcó 

PM gent fent al cadena 

PP nen amb la mare a la 

cadena.  

27” 17:00” 

F.DIR En alguns trams de Tarragona la cadena ha hagut de 

desdoblar-se a causa de la gran quantitat de gent que 

hi havia participant. Ha estat, per exemple, a 

l’Avinguda Roa. En altre per exemple s'ha decidit 

fer ziga zaga 

PM corresponsal  

 

PS amb tràveling de la 

cadena 

11” 17:11” 

INS Els meus pares no hi tenien gaire confiança pero 

som una generació increïble que podem fer fins a 2 

o tres cadenes tranquil·lament 

PM voluntari ANC 11” 17:22” 

BVU I seguint per la via Augusta i seguint el camí Romà 

per l'arc de Berà a la mateixa hora sis colles 

castelleres han aixecat una desena de pilars. En 

acabar la via cada colla ha fet un castell. Dolça 

Tello, TV3, Tarragona 

PM castell amb zoom out 

fins a GPG aeri 

12” 17:34” 

C.DIR A diferència de les Terres de l'Ebre, tots els trams de 

la via catalana estaven plens des de feia dies. Es 

calcula que s'hi havien inscrit més de 700.000 

persones, en realitat però han estat moltes més , les 

que han participat en la cadena humà. Isabel 

Pasqual, Girona, aquesta alta participació no ha estat 

pas una sorpresa? 

PM presentadora 20” 17:54” 

C.DIR No, aquí 'esperava com ja has dir, feia dies que els 

trams estaven plens i de fet el que temia 

l’organització en aquest últims dies es que es 

desbordés i en certa manera això és el que ha passat, 

el que hem pogut veure nosaltres aquí  mateix a peu 

de les escales de la Catedral. Hem vist molta mes 

gent participant que pròpiament els que formaven la 

cadena humana i això s'ha repetit al llarg dels 182 

trams que han travessat les comarques de Girona de 

nord a sud i on s'han viscut moments carregats de 

PM corresponsal 

 

Partició pantalla en 2:PM 

corresponsal i PS, GPG i 

GPS aeris de la via 

catalana a les terres 

gironines i de la gran 

senyera a Riudellots de ls 

Selva.  

1:08

” 

19:02” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

simbolisme. Per exemple, quan a Riudellots de la 

Selva s'ha desplegat una immensa senyera 

quilomètrica que pesava 1 tona quan 2.000 membres 

de colles sardanistes s'han concentrat per fer sentir 

el seu clam per la llibertat les mobilitzacions també 

han arribat al Pertús, allà hi havia mercat. L’últim 

tram d'aquesta via catalana i allà s'hi han concentrat 

la majora de catalans del nord però també 3.000 

persones més s'hi han afegit segons l’organització 

han fet possible que la via catalana continués 2 Km 

més cap al nord pel Vallespí 

BVU (se sent: ni França, ni Espanya, volem Països 

catalans). Un pilar de 4 marcava l'inici de la via a la 

Catalunya nord. Ho feien a les 16:59, per 

commemorar l'any de tractat dels Pirineus 

PS pilar amb l’anxaneta 

desplegant una estelada 

13” 19:15” 

INS Nosaltres estam alegres i contents de ser aquí  PM dona francesa 5” 19:20” 

BVU Han estat 2 quilometres de recorregut  PS via francesa 4” 19:24” 

INS Estem molt orgullosos d'haver participat i estarem 

encara mes orgullosos si aconseguiu la 

independència i si a mes a mes quan la tingueu no 

ens descuideu, no descuideu al nord. 

PM dona francesa 15” 19:39” 

INS Molt emocionant també, enllaçant-nos a la 

Catalunya del sud. Esperant a la Catalunya del sud i 

que hi hagi ressò també per tots els països catalans 

PM home francès 11” 19:50” 

BVU I si el tractat dels pirineus va separar Catalunya avui 

s'ha tornat a unir. Un quart d'hora mes tard aquí , a 

les 17:14, el principat de la Catalunya nord s'han 

donat les mans i s'han unit en forma de cadena 

humana 

PM corresponsal  13” 20:03” 

INS 17:14 i la cadena esta agafada des d’aquí fins al País 

Valencià 

PM voluntari ANC 5” 20:08” 

BVU Aquest era el moment que començava la via a la 

Jonquera una cadena que ha passat pels espais 

irregulars menys coneguts de les comarques 

gironines.  

A Figueres minuts abans de l'hora marcada s'ha fet 

l'espectacle basat en els rellotges tous de Dalí. 200 

persones han simulat un quadre on la tramuntana 

feia moure les broques fins arribar a les 17:14, on 

també ha Figueres tothom s'ha agafat de la mà i així 

ha seguit al peu de la nacional 2 fins arribar a 

Girona, on la plaça de la Catedral ha quedat petita 

entre els que feien la cadena i els curiosos. La nota 

de color l'ha posat la fotografia de Dance Serie per 

reivindicar la llibertat, la nota musical ha anat a 

càrrec de la coral formada per persones immigrants 

que han obert el concert amb el cant dels Segadors 

(se sent els Segadors) 

PP mans agafades 

GPG aeri d l’espectacle a 

la plaça 

PM d'integrant de 

l’espectacle durant 

l'actuació  

GPG aeri de l’espectacle 

a la plaça 

 

PG plaça de la  Catedral a 

Girona 

 

PM de Dance Serie 

caminant per les parets de 

la catedral 

PS coristes 

49” 20:57” 

OFT (se sent repic de campanes) La via catalana no 

passava per Lleida però ha començat allà amb el 

repic de campanes a les 17:14, per això uns 2.000 

lleidatans s'han convocat al monument de manera 

improvisada i espontània. De forma simbòlica els 

concentrats també han fet una cadena humana i al 

PG Seu Vell 

PS de gent concertada al 

voluntat de la Seu Vella 

30” 21:27” 
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final del repic han cantat això que senten, els 

Segadors (se senten els Segadors) 

C.DIR La d'avui ha estat una excepció per terra com anem 

veient això s'ha pogut constatar des de l'aire. Els 

helicòpters de TV3 han permès veure la dimensió, l 

magnitud de la cadena humana de nord a sud 

PM presentadora 15” 21:42” 

BVU “ens mantindrem fidels per sempre més al servei 

d'aquest poble” els tots d'aquesta cita d'Espriu s'han 

estes amb lletra grossa sobre l'assalt davant l'estació 

d'arenys de Mar aprofitant que enguany se celebra el 

centenari del naixement del poeta. La frase ha 

inspirat a persones que han volgut participar en la 

via catalana al seu pas pel maresme. En un ambient 

festiu molt familiar i de clara reivindicació, la 

cadena ha desbordat les previsions en molts punts i 

ha arribat a esdevenir vistosa amb l’ensenya de 

grans símbols independentistes. La senyera mes 

gran del mon estesa al camp nou l'any 2004 s'ha 

desplegat aquesta tarda a Riudellots de la Selva a 

l'altura del tram 576. els més de 117 metres de 

bandera improvisaven a vista d'ocell. A partir de 

l’encaix de mans molts dels integrants de la via 

s'han dedicat a fer l'onada per fer més visible la seva 

presència. Més al sud una filera molt compacta 

baixava per la Rambla de Tarragona. Els trams 

interurbans eren a priori els que podien ser més 

ensopits però la gent estava animada. A la façana 

marítima de la costa daurada saludaven al nostre 

helicòpter d'aquesta manera. La cadena resseguirà el 

traçat d ela via Augusta i un dels seus punts més 

imponents era el de l'arc de Berà. També ho ha estat 

avui aquí al groc de a via s'ha esquitxat també del 

vermell de les camises de les colles com els 

castellers de Vilafranca o els Nenes del Vendrell. A 

Barcelona la cadena ha deixat imatges imponents, 

com el centre de la plaça Catalunya ven atapeït ona 

estelada gent de 30 metres de llargada a la Sagrada 

Família on s'ha concentrat part d ela premsa 

estrangera o el camp nou encerclat.  

GPG aeri d ela frase 

d'Espriu  

GPG de varis trams 

GPG aeri d ela senyera de 

Riudellots de la Selva 

GPG de varis trams 

GPG saludant a 

l’helicòpter fent la onada 

GPG aeri de l'arc de Berà 

GPG aeri de castells a 

l'arc de Berà 

 

GPG aeri de plaça 

Catalunya 

GPG aeri de la Sagrada 

Família 

GPG aeri del Camp Nou  

1:36

” 

22:18” 

C.DIR 

 

+ 

 

ENT 

Som a la plaça Catalunya en aquest set preparat pel 

telenotícies vespre i parlem amb la vicepresidenta 

del Govern Joana Ortega, bona nit. 

 

O (Ortega)-hola bona nit. 

P (Periodista)-Centenars de persones agafades de la 

mà quina és la valoració que en fa el govern ara 

mateix 

O- valoració positiva com no pot ser d'altra manera. 

Valoració també d'orgull del país. Catalunya no falla 

en aquests oments històrics com ha estat avui, doncs 

hi ha hagut una resposta massiva de gent que ha 

mostrat al món, ha mostrat a tothom que vol exercir 

la seva llibertat i que vol decidir el seu futur. Jo crec 

que també el mes important era aquest ambient 

festiu, aquest ambient de respecte, de convivència, 

de civisme. Per damunt de tot una lliçó de 

democràcia que hem donat avui des de Catalunya. 

PG plaça Catalunya on es 

veu el set de TV3 

 

PM presentador 

PM Joana Ortega 

7:30

” 

29:48” 
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P- i demà després d'aquesta resposta massiva, 

pacifica i cívica que toca? 

O- doncs toca el que el govern té previst, una 

consulta al 2014, abans del 2014 no es pot fer. Una 

consta a més a més el president ja ha avançat que 

abans que acabi l'any tindrem la pregunta i la data 

de a consulta i a partir d’aquí doncs treballar perquè 

realment aquesta vita i aquesta consulta sigui un èxit 

i hi hagi una gran participació de tot un poble que 

demostra que davant dels reptes de volca i 

efectivament vol decidir amb veu majúscula el seu 

furt. 

P- sí, de fet l'ANC diu que davant d0accions 

històriques com aquestes reclama accions 

històriques, o sigui davant de situacions històriques 

com les que s'han viscut alguna cosa s’ha de fer  

O- i es farà. Jo crec que les decisions estan preses i 

el mateix president ja va anunciar que abans 

d'acabar l'any tindrem una data per realitzar la 

consultat l'any vinent. Estem preparant tots els 

instruments jurídics, de fet ja hi han instruments 

jurídics. Estem duent a terme totes les accions i hi 

ha un diàleg amb l'Estat , però ara estem preparant 

tots els instruments , estem preparant també un 

pressupost per poder dur a terme també la consulta, 

que repeteixo s'ha de fer amb molt rigor, molt ben 

fet i l’èxit serà una gran participació que estic 

convençuda que tindrà 

P- hi haurà aquesta voluntat des de Madrid de diàleg 

perquè ahir mateix sentíem el ministre d’exteriors 

que tancava la posta a qualsevol consulta 

O- jo crec que hem de deixar que Madrid i el món 

reflexioni. Ningú pot quedar cec davant les metges 

que avui han vist: tot un poble que duna manera 

cívica s'aixeca i es dona la mà i creuen el país de 

cantó a cató. Jo crec que aquestes imatges ajudaran 

a aquí Madrid i a que el món entengui encara més 

aquest crit de llibertat i de decidir el seu futur que ha 

expressat Catalunya d'una manera cívica. Per tan 

una acció com aquesta no pot deixar indiferent a 

ningú. 

P- l a presidenta del Parlament deia que 

probablement al novembre estarà enllestida ja la llei 

catalana de consultes, caldrà arribar fins a aquest 

punt, que es una llei que podria ser recurrible a 

través del Constitucional? 

O- bé, jo crec que tenim instrument i molts. Tenim 

instruments ja en aquets moment, el mateix Institut 

d'Estudi Catalans va posat sobre la taula cinc vies 

que en aquest moment podem utilitzar.. estem 

acabant d’última la llei de ocultes i a final dany la 

tindre. S'està treballant amb tot el rigor per tan que 

respongui al que és una llei de consultes sense 

vulnerar en cap moment l'esperit constitucional. 

Altres coses són decisions polítiques que e poden 

arribar a prendre des de Madrid. Jo insisteixo, tenim 

instruments, tenim la voluntat política de fer-la i 

tenim un poble que reclama exercir aquest dreta 
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P- però si falta aquesta voluntat  politica des de de 

Madrid que es el que comentava, llavors es quan 

s'ha de recórrer, deia Artur Mas, a aquestes 

eleccions plebiscitàries al 2016? 

O- jo crec que hem de fer passa pas. I ara la voluntat 

està en fer la consulta al 2014 i aquesta és la fita del 

Govern i aquesta és la fita del poble català i avui ho 

hem vist i per tan hem de treballar en aquesta 

direcció i jo crec que l'important ara és centrar-nos 

aquí. Tenir-ho tot preparat, tenir tots els escenaris 

dibuixats i a partir d’aquí treballar-hi amb força. Jo 

estic convençuda que podrem realitzar aquesta 

consulta al 2014 

P- passa a pas presidenta, qui va davant, la societat o 

els polítics? 

O- anem de la mà i jo crec que avui és una mostra 

que anem de la mà. Aquesta és una iniciativa de la 

societat civil i el Govern s'ha sumat unànime en 

aquest crit de la societat però cadascú té el seu 

protagonisme. Jo diria a més a més la gran virtut 

d'aquest mobilitzacions les que són accions 

cíviques, que neixen de la gent, de la societat civil i 

el Govern ha de saber quin és el seu paper on a 

d'estar i el Govern està al cantó de la gent, barrejat 

amb la gent. Li asseguro que les sensacions que jo 

avui he copsat en el tram 555 

P- vostè hi ha anat? 

O-jo hi he anat. He estat al tram 555, tenim al costat 

gent de Reus, gent de Terrassa, famílies, persones 

que lluiten i que reivindiquen un futur millor per 

elles pels sues fills i pels seus néts. Una barreja 

d'aquest esperit de catalanitat i de superació però 

sobretot una lliçó de civisme, de convivència i de 

respecte. 

P- vostè ha copsat aquest ambient perquè hi era des 

del territori, però com creu que s'interpretarà tot 

plegat des d’Espanya? 

O. és que no hi ha altra lectura, perquè una gran 

mobilització cívica...escolti, més 1.600.000 persones 

al carrer sense cap incident sense cap problema amb 

un acte de civisme, amb una lliçó de democràcia 

com s'ha d'interpretar? Algú pot fer veure que no 

passa res? Algú pot fer veure que això era un grup 

de persones radicals que han sortit al carrer? Mares 

de família, pares de família, avis...en un ambient 

festiu i un sentiment...que quan erets allà el més 

importat també era copsat aquest sentiment d'orgull, 

de país, de voler avançar, de voler el millor per la 

quitxalla. I això jo crec que és percep i aquesta 

il·lusió col·lectiva avui ha estat per damunt de tot. 

P- el civisme sens dubte ha marcat aquesta jornada 

però dissortadament no a tot arreu. Vostè sap que a 

Madrid, en la delegació del Govern català a Madrid 

hi ha hagut uns incidents d'intolerància greus. 

O- intolerable totalment. Jo he parlat amb el delegat 

del Govern a Madrid fa un moment. Ell m'explicava 

el que havia passat, sens dubte és intolerable. Jo 

comparo aquest milió 700.000 persones que avui 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

han sortit al carrer amb cap anomalia i cap 

incidència doncs amb aquelles persones que han 

intentat  tapar la veu d'un grup de persones que 

volen manifestar aquest dret a decidir. 

Afortunadament un cop ha passat aquest ensurt 

l'acte ha contenta i s'ha pogut fer amb tota 

normalitat, però intolerable totalment- 

P- ara veiem les imatges justament en el moment en 

que han irromput directament i han fet que almenys 

no s'hagi hagut de suspendre l'acte, sinó que l'únic 

que ha fet és ajornar-lo i s'ha pogut dur a terme amb 

normalitat 

O- Sí, és una voluntat de voler silenciar la veu dels 

catalans, jo crec que aquí el crit ha estat unànime i el 

respecte per damunt de tot 

P- senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern 

català, moltíssimes gràcies per aquestes primers 

valoracions. Estem pendents encara de la valoració 

del president Mas que la tindrem d’aquí a uns 

minuts però gracies per haver-nos acompanyat en 

aquest telenotícies vespre. 

O- A vostès, moltes gràcies. Bona nit.   

C.DIR Un dels problemes que hi pot haver hagut un cop 

s'ha dissolt aquesta celebració, tota aquesta cadena 

humana, és que la gent havia d'agafar els seus 

vehicles i tornar cap a casa seva. Hi ha hagut alguns 

punts de la geografia catalana un pel complexes, 

sobretot cap al sud. Nosaltres anem ara mateix a 

Altafulla perquè Agustí Forné, ens expliqui com han 

estat aquestes retencions en la nacional 340 i també 

de l'AP7 

PM presentador 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

26” 30:14” 

C.DIR Doncs el primer que podem dir és que tres hores 

després d'acabar la via catalana encara hi ha força 

gent que està tornant cap a casa seva. La circulació 

és fluida a A7 a l'alçada d'Altafulla però fins fa pocs 

minuts encara hi havia retencions i fins i tot la 

circulació s’aturava. Res a veure amb el que a passat 

a pocs minuts després d’acabar la via catalana. Aquí 

en aquesta mateix a carretera hi havia cues de fins a 

10 i 12 Km. Els cotxes completament aturats, però 

és que comparat amb el que ha passat a l'Hospitalet 

de L'infant això no era res. Hi ha hagut moments en 

que hi ha hagut cues de fins a 59 Km, això si no han 

trigat gaire a poder-se solucionar tots aquesta 

problemes i poder tornar cap a casa totes aquestes 

60.000 persones que veníem a les Terres de l'Ebre 

bàsicament cap a Barcelona i cap a Lleida. 

precisament a Barcelona, a les rodalies de Barcelona 

també hi ha hagut alguns problemes, més discrets i 

que s'han solucionat ràpidament 

PM corresponsal  

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PG de 

diferents trams del transit  

56” 31:10” 

BVU Tothom ha fet cas a les indicacions d'arribar amb 

tems suficient i els que ho tenien a prop de casa 

s'han desplaçat a peu o millor encara amb patins 

com aquest grup d'hockey de Mataró que han arribat 

així de ràpid a lloc. Tot desplaçament ha estat 

relativament fàcil fins i tot pels que venien de lluny i 

han hagut d'agafar el cotxe 

PS cotxes 

PS gent a peu 

PS del grup d'hockey 

17” 31:27” 
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INS Nosaltres som de Sabadell i com que ens tocava a 

Mataró hem passat per Granollers i em vingut 

directes per la Nacional 2 i per l’autoritat 

PM dona 35 anys 8” 31:35” 

INS M'han deixat aparcar aquí i no m'han dit res. Porto a 

la iaia que té 94 anys i aquí estem esperant a que 

arribi l'hora de la cadena 

PM home 40 anys 8” 31:43” 

INS Problemes de transit no n'hi ha hagut perquè hi ha 

espai suficient de sobre per tots els cotxes, llavors 

els busos ja han aparcat a un altres lloc 

PM voluntari ANC 7” 31:50” 

BVU El transport públic com els busos i el tren de 

rodalies han ajudat a descongestionar raid la zona 

del litoral . L'Assemblea Nacional Catalana ha 

previst també autobusos llançadora que al preu d'1 

euro portaven la gent amunt i avall. Els mossos 

desquadra i la policies locals han controlat els 

accessos i a les 6 de la tarda quan s'ha obert el 

transit l'han dirigit cap a les vies rapides. En alguns 

trams com aquest de Canet s'han vist cues 

PS entrada Renfe 

PS bus 

PP voluntària venent 

tiquets de bus 

PS policia dirigint transit 

PG cues a la carretera 

22” 32:10” 

F.DIR Poca estona després de sortir de la nacional 2, els 

vehicles amb direcció Barcelona han trobat fluïdesa 

en aquesta autopista, a C-31. Una autopista que ha 

mantingut les barreres obertes i el peatge gratuït una 

bona estona 

PM corresponsal  12” 32:23” 

BVU Les barres han estat obertes mentre hi ha hagut 

intensitat de transit a les vies interiors, però malgrat 

les queixes d'alguns usuaris les autopistes han tornat 

a ser d apagament a partir de quarts de nou del 

vespre. Alguns trams del sud com aquest entre 

Cantallops i Vallirana l’embús encara continuava 

fins fa poca estona. Mireia Prats TV3, Cabrera de 

Mar 

PS amb tràveling des del 

cotxe d TV3 passant un 

peatge 

PG cues a la carretera 

18” 32:41” 

OFT (soroll de la gent cridat quan passa l’helicòpter) GPG aeris de varis trams 

de la via 

28” 33:09” 

C.DIR Seguim en directe aquí des de la plaça Catalunya on 

s'ha simbolitzat la unió d'aquesta cadena humana de 

nord a sud, aquí amb l'encaixada de mans i on fa un 

moment s'han posat en marxa les fons, aquí amb 

aquest soroll de fons que senten en directe en el 

telenotícies. El president de la Generalitat no ha 

participat en la cadena humana, se n'ha mantingut al 

marge pel seu càrrec institucional i ell ha acabat la 

Diada a ... 

PG de plaça Calalunya on 

TV3 té el setembre 

 

PM presentador 

22” 33:31” 

OFT ...Ripoll, capital aquest any de la cultura catalana. 

En aquesta moments s'estan fent els discursos de 

cloenda però quan ha firmat en el llibre d'honor de 

l'ajuntament. El president Mas ha revelat el missatge 

que ha escrit en referencia a la Diada d'aquest any 

PA de Mas a l'ajuntament 

de Ripoll 

13” 33:44” 

INS Visito Ripoll en un dia especial ple de simbolismes i 

de gran emocions, La Diada nacional d'enguany, 

festiva, participativa, emblemàtica i entranyable. 

Acabar la Diada a Ripoll té un significat també per 

mi especial enllaçar les arrels amb les branques mes 

florides de l'arbre. Visca Catalunya 

PM Mas 32” 34:16” 

BVU El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras PS de Junqueras fent-se 19” 34:35” 
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creu que la gran afluència de ciutadans al carrer a la 

via catalana demostra que la gran majoria de gent 

vol la consulta i s'ha mostrat convençut que 

l'acabarà guanyant. Junqueras ha participat en la 

cadena humana en un tram de Sant Vicenç del 

Horts, d'on és alcalde 

una foto amb altre 

ciutadans a la via 

 

PS amb tràveling de la 

cadena 

INS El que demostra és que la immensa majoria de la 

societat catalana està a favor de poder decidir el 

nostre futur i en tot cas també el que es evident es 

que el dia de la votació en que en una urna podrem 

posar la papereta del si o la papereta del no. Tots 

aquells que són partidària que la gent sigui 

consultada i pugui expressar la seva opinió , estem 

en un mateix bàndol, formen part d'un mateix equip 

i sens dubte aquest equip es l'equip de la majoria i és 

l'equip que acabarà guanyant 

PM Junqueras 31” 35:06” 

C.DIR La jornada ha estat marcada pel civisme però a 

tingut  una nota de greu intolerància en la recepció 

institucional que s'ha fet a Madrid. Ho parlàvem i ho 

comentàvem amb la vicepresidents del Govern, 

Joana Ortega, parlem ara amb Madrid, Josep 

Capella què ha passat? 

PM presentadora 16” 35:22” 

C.DIR Bàsicament que quan anava a començar l'acte 

institucional a la delegació del Govern de la 

Generalitat a Madrid ha entrat al local cèntric, al 

carrer Alcanar d'aquesta delegació un grup de 

feixistes composat per membres d'Aliança Nacional 

, Falange i Democràcia Nacional segons ha informat 

la policia que els té plenament ja identificats... 

PM corresponsal  24” 35:46” 

OFT ...i han agredit a algunes persones i han trencat el 

mobiliari de dins la delegació i han tirat a terra una 

senyera com es eu en aquestes imatges (se sent de 

fons: “Catalunya és Espanya”). Han fet crits i 

consignes feixistes . Hi havia representació 

institucional, la secretaria quarta del congrés dels 

diputats, el portaveu adjunt de Convergència i Unió, 

Josep Sánchez Llibre qui s'ha enfrontat a un dels 

feixistes qui també han colpejat altres persones que 

s'han encarat amb ells i després quan ja marxaven, 

alguns amb cara descoberta d'altres amb la cara 

tapada, han llençat uns gasos lacrimògens, han 

trencat també els vidres de la porta de la delegació i 

aquet ha estat el moment més tens. Finalment s'ha 

pogut fer l'acte en un pati que hi ha al costat de la 

seu de la Generalitat i el delegat Josep Maria Bosch 

ha dirigit unes paraules, han cantat els segadors i 

s'ha hagut d'atendre a varies persones amb alguna 

ferida i per exemple nens que han estat afectats pels 

gasos lacrimògens i també el nostre càmera 

PS dels encaputxats 

irrompent en la sala 

PS dels feixistes pujant a 

l'escenari cridant 

1:05

” 

36:51” 

INS I volem decidir-ho tot sobre tot, no nomes amb la 

nostra relació amb l'Estat espanyol , volem decidir 

també quin model de societat volem ser, quin model 

de país volem ser 

PM Dolors Camats, ICV 14” 37:05” 

C.DIR La Comissió Europea mostra un gran respecte per la 

via catalana i afirma ser conscient de la seva 

importància. La via catalana buscava ressò 

PM presentador 21” 37:26” 
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internacional i s'ha assolit si ens fixem en el temps 

d'anàlisi que hi dediquen mitjans de comunicació de 

tot el món. L’esdeveniment ha significat 

l'acreditació d'un miler de periodistes catalans, 

espanyols i estrangers 

BVU Al Jazzera, l’única cadena internacional que ha 

incorporat al sumari la noticia de la via a Catalunya 

i amb un títol que juga amb les definicions de les 

paraules “units en la separació”. També n'ha parlat 

la cadena pública francesa al seu informatiu del 

vespre, amb mapes, informacions i anàlisi. El diari 

econòmic The Wall Street Journal ha col·locat la 

noticia en portada i segons la seva tesi la cadena 

humana és un instrument del Govern català per 

pressionar Madrid. The Guardian ha convidat la 

gent ha compartir fotografies de la jornada i n'han 

intervingut centenars de lectors del principat  

PS de pàgines web dels 

principals diaris 

estrangers que han tractat 

la noticia, fotografies i 

imatges d ela cobertura 

internacional  

42” 38:08” 

C.DIR Les vivències de milers de catalans en aquesta 

Diada estan recollides en moltes imatges que corren 

des de fa hores per la xarxa . .. 

PM presentadora 10” 38:18” 

INF ...Al portal 3/24.cat s'ha informat minut a minut de 

la Diada i de l'activitat que ha generat a les xarxes 

socials i s'hi ha fet un mapa i una galeria d'imatges 

amb les fotografies s’insta gram enviades pels 

ciutadans que han respost a la crida del portal 

PS mapa de Catalunya 

interactiu amb les fotos 

dels participants situades 

per trams 

13” 38:31

” 

 

 

 

Telenotícies 

migdia 

 

12/12/2013 

Sumari INS La data, evidentment com qualsevol data també és 

molt concreta. 9 de novembre de l'any 2014, de l'any 

que ve. Amb això complim un altre compromís: la 

consulta s'havia de fer al 2014 i així serà. 

 Una pregunta clara i una pregunta concreta. I la 

pregunta que hem consensuat és una sola pregunta 

amb 2 apartats que tots 2 són molt clars. Primera 

pregunta: vol que Catalunya esdevingui un Estat – 

escrit Estat òbviament amb majúscules- sí o no. I segon 

apartat en cas de resposta afirmativa, que hi ha gent 

que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un 

Estat, vol que aquest Estat sigui independent, sí o no”.  

PM Mas 55” 55” 

INS Aquesta pregunta inclou el que Esquerra 

Republicana considerava important i imprescindible 

que hi fos. També és evident que Esquerra 

Republicana no volia que la pregunta fos tan llarga 

com és. Esquerra Republicana volia garantir que els 

ciutadans de Catalunya poguessin votar sobre la 

independència perquè ens sembla que hi ha una 

demanada generalitzada, una demanada majoritària 

de la nostra societat per poder votar sobre la 

independència 

PM Junqueras 27” 1:22” 

plató El 9 de novembre de 2014. és la data escollida per la 

consulta . Els ciutadans hauran de respondre a la 

pregunta de si volen que Catalunya esdevingui un 

Estat. Hi haurà una segona pregunta pels que 

responguin que sí. Llavors hauran de respondre si 

volen que l'Estat sigui independent.  

presentador-plató 20” 1:42” 

OFT L'acord ha arribat després d'un acord a Palau aquest PG dels dirigents entrant 30” 2:12” 
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matí entre el president Mas i els liders dels partits 

politics partidaris de la consulta. Esuqerra, 

Iniciativa-Esquerra Unida i la CUP. Aquesta 

justament és la imatge de l'escenificació d'aquest 

acord que s'ha consolidat després d'una reunió d'un 

parell d'hores. Simbòlicament el president Mas ha 

representat minuts després de les dues del migdia. 

per anunciar la consulta 

PS dels dirigents per la 

foto 

Notícia plató Hi ha moltes reaccions , una d'elles és la del 

president Mariano Rajoy. Anirem a Madrid per 

conèixer les múltiples reaccions que estan arribant 

des del Partit Popular, des del Govern espanyol 

perquè l'acord a Catalunya sobre la consulta i la data 

com dèiem a provocat múltiples reaccions. Avui hi 

havia sessió al Congrés, doncs anem cap allà. Josep 

Capella tan des del Govern com dèiem com des del 

PSOE també s’insisteix en que la consulta no es pot 

fer i que no es farà. Primer de tot, què ha dit Rajoy? 

Presentador-plató 

 

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

30” 2:42” 

C.DIR El president espanyol que està al Palau de la 

Moncloa, no és aquí al Congrés en aquests moments 

perquè no ha participat  en els debats. Però han 

assegurat que Rajoy no permetrà una consulta com 

la que planteja el president de la Generalitat . 

Aqueta opinió la traslladarà a l'opinió publica a tot 

l'Estat espanyol. El president de l'executiu central, 

aquets tarda en una conferència de premsa al constat 

del president del Consell Europeu German Van 

Rompey  que serà a Moncloa amb una reunió amb el 

president espanyol. Mariano Rajoy diu en aquestes 

persones pròximes a ell que rebutja amb 

contundència que no autoritzarà cap consulta perquè 

considera que vulnera la Constitució Espanyola i 

trenca la sobirania que correspon a tots els ciutadans 

de l'Estat espanyol 

PM corresponsal  47” 3:29” 

plató Josep, a banda de a la Moncloa hem sentit fa una 

estona i han reaccionat nombrosos dirigents del 

Partit Popular, alguns membres de l'executiu. 

Quines han estat les altres reaccions? 

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

12” 3:41” 

C.DIR En la línia del que asseguren aquestes fonts del 

Palau de la Moncloa, tan el ministre de justícia, 

Alberto Ruiz Gallardón com el portaveu del grup 

Popular aquí al Congrés dels Diputats, Alfonso 

Alonso igual que el president de la institució de la 

cambra baixa, Jesús Posada van en la mateixa línia. 

No es farà aquesta consulta perquè és 

inconstitucional.  

PM corresponsal  25” 4:06” 

INS La consulta no es celebrarà i no es celebrarà perquè 

la nostra Constitució no autoritza a cap Comunitat 

Autònoma a sotmetre a consulta o a referèndum 

qüestions que afecten la sobirania nacional i la 

disposició de la qual correspons a tots els espanyols. 

Pretendre que una Comunitat Autònoma adopti una 

posició sobre alguna cosa que ens pertany a la resta 

d’espanyols, que és la nostra sobirania, la integritat 

territorial és intentar furtar als espanyols la nostra 

capacitat de decisió 

PM Alberto Ruiz 

Gallardón 

29” 4:35” 

Plató Josep i una altra pregunta que s'escau és saber on és partició pantalla en 2: PM 9” 4:44” 
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Josep Antoni Duran i Lleida i si ja ha parlat i ha dit 

alguna cosa.  

presentador i PM 

corresponsal  

C.DIR El president del Comitè del Govern que dimarts ja 

es va reunir amb el president de la Generalitat de 

Convergència Democràtica, Artur Mas ha estat 

seguint les converses des del seu despatx aquí al 

Congrés dels Diputats. Encara no ha fet cap aparició 

publica perquè assegura que a qui li correspon és al 

conseller Espadaler i que ell abans de la votació que 

es farà aquí abans de les 4 ja dirà també la seva 

opinió. Una ultima reacció que no hem escoltat en 

directe en quest especial informatiu és la del líder de 

l’oposició. Ha dit que això es el dret a 

l'autodeterminació , que no està contemplat en cap 

llei i que per tan porta a un carreró sense sortida. 

Ara bé, Rubalcaba diu que ja ha parlat tot el que 

havia de parlar, que està totalment d'acord amb 

Mariano Rajoy. Sobre aquests qüestió ho tenen tot 

parlat. Si be no ha volgut concretar les mesures 

insisteix en que aquesta consulta no es celebrarà 

però també treu foc a la polèmica, és l'hora de la 

política. Ha dit que no hi haurà cap invasió de 

Catalunya, que no es detindrà a ningú perquè el que 

cal és que actuï la política.  

PM corresponsal 1:06

” 

5:40” 

INS Per a que tothom ho entengui. El que a proposat el 

senyor Mas és un referèndum d’autodeterminació , 

amb el qual els socialistes no estem d'acord. I una 

segona qüestió que vull traslladar-los és que crec 

que el president Mas està portant a Catalunya a un 

carreró sense sortida 

PM Rubalcaba 23” 6:03” 

plató Algunes de les reaccions que estan arribant doncs 

des de Madrid. Aquesta pregunta, aquesta data 

acordada... 

 Presentador-plató 5” 6:08” 

INF ...aquest migdia pels partits polítics catalans a favor 

de la consulta i la pregunta és aquesta. Vol que 

Catalunya esdevingui un Estat? I en el cas que es 

respongui que sí els partits polítics catalans han 

arribat a la conclusió que la millor manera era fent 

una segona pregunta que és que aquesta gent que 

respongui que sí defineixi si aquest Estat ha de ser o 

no independent . I la data també. S'ha fixat una data 

que és el 9 de novembre del 2014. per analitzar 

aquesta pregunta , aquesta data, el que està passant 

ara mateix a la política catalana tenim justament 

amb ... 

 

Data + les dues preguntes 

de la consulta 

35” 6:43” 

ENT ...nosaltres Josep Maria Marti que és el director del 

programa Parlament, especialista en tot l’àmbit 

parlamentari òbviament amb el qual podrem 

comentar alguns dels aspectes interessants sobre la 

formulació de la pregunta i un detall sobre la data. 

El president Mas destacava que és una data concreta 

i m’atreviria a afegir una data que és simbòlica. Un 

9 de novembre de fa 25 anys van passar algunes 

coses.  

 

E (especialista)- va passar una cosa importantíssima 

PG plató 

PM presentador i PM 

especialista 

6:10

” 

12:53

” 
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que ho parlàvem ara tu i jo a micròfon tancat. Va 

caure el mur de Berlín. Exactament tal data, el 9 de 

novembre de fa 25 anys, farà 25 anys al 2014, 1989 

 

P (presentador). No sé si es un dels factors que 

també s'han sospesat simbòlicament per escollir 

aquesta data, ho haurem d'anar veient, però en tot 

cas que podem dir sobre aquesta pregunta perquè 

finalment és una pregunta doble. No l'han volgut 

qualificar alguns dels dirigents polítics que hem 

sentit com de dues preguntes perquè sempre havien 

dit que volien una sola pregunta i han dit que es una 

pregunta encadenada. Però en tot cas sembla ser que 

per tothom hi ha un mínim comú denominador.  

 

E- sí, fins fa 48 hores encara hi havia problemes en 

aquest sentit i realment hi havia una postura central 

que era la de Convergència Democràtica de 

Catalunya, del president Mas que aquí ha fet 

pràcticament un puzle, perquè, postura clara també 

PP i Ciutadans estaven radicalment en contra. Dels 

que estaven a favor hi havia ds grup: Unió 

Democràtica i Iniciativa voldrien que es demanés la 

primera part de la pregunta, es a dir, està d'acord 

amb que Catalunya sogui un Estat? I amb això 

quedés oberta la porta de la tercera via i queda 

oberta així. I l'altre grup, Esquerra Republicana i la 

CUP volien que sortís la paraula independència. 

Doncs finalment el president Mas ha trobat aquesta 

formula que és una pregunta dual que fins i tot 

deixaria oberta la possibilitat que el PSC o bé part 

del PSC com va passar quan la declaració de 

sobirania que 5 diputats del PSC van trencar la 

disciplina del vot . Doncs podria ser que part del 

PSC també s'hi veies còmode com a mínim amb la 

primera part de la pregunta i ja es un gran èxit 

 

P- justament  així ho destacaven com Joan Herrera 

com el mateix Mas que és una pregunta inclusiva 

que hauria de permetre que els federalistes votessin 

també a favors almenys en la primer aparat de la 

pregunta  

 

És que hi ha un tema parlamentàriament molt 

important. Són 135 diputats al Parlament de 

Catalunya i les grans decisions sempre van avalades 

per la majoria ample, no la majoria absoluta, això 

son 2/3, 90 diputats. Doncs bé, en la votació que hi 

va haver, quan va haver-hi el trencament de la 

disciplina de vot dels socialistes, de 5 diputats 

socialistes quan es va votar la declaració de 

sobirania, amb aquesta cinc diputats es va superar 

aquest numero 90, en 93 i penso que aquesta xifra 

parlamentàriament en un moment determinat, no 

estem dient que els 5 diputats tornin a trencar la 

disciplina, però en tot cas aquesta xifra, que se 

superi els 9 diputats parlamentàriament parlant és 

molt important 
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P. justament parlant de majories necessàries en el 

Parlament en cas que s'acabés celebrant la consulta 

se li ha preguntat a Oriol Junqueras fins a quin punt 

s'haurien de fixar o no una mínims, uns barems i 

Oriol Junqueras s'ha limitat a dir que la majoria en 

una democràcia, es una majoria simple podríem 

entendre. De fer a Escòcia no s'ha fixat un mínim 

perquè si guanya el sí es pugui declarar la 

independència d'Escòcia. És un element important, 

també un element clau malgrat que per reformar 

l'Estatut calguin 2/3.  

 

E- per reformar l'Estatut calen 2/3 i segurament per 

canvis de lleis orgàniques i per grans canvis 

parlamentàriament, perquè una cosa és la votació 

parlamentaria i l'altra es la votació popular. Amb la 

parlamentària els 2/3 és el que dóna sempre una 

força superior a nivell parlamentari perquè pensem 

que a partir d'ara s'obre el focus cap a Catalunya a 

nivell internacional cosa que també el Govern i els 

grups partidaris a la consulta ho estaven desitjan. I a 

nivell de votació evidentment la meitat més ú seria 

suficient però aquí hi ha una aspiració a una amplia 

majoria. Per cert al Quebec, l'any 1995 també, a 

final va perdre el sí per 40 o 50 mil vots, va guanyar 

el no, però la meitat més ú hagués servit també.  

 

P- justament parlant de procés parlamentari s'han 

anunciat també alguns dels passos que es faran a 

partir d'ara. La setmana mateix que ve, el parlament 

ja farà algun moviment, si ens els pots 

explicar...quin és l’horitzó mes immediat que tenim 

per davant? 

 

E- sí, doncs per intentar fer la consulta dins de la 

legalitat  en el ple de la setmana que ve, que es 

l’últim de totes les sessions abans de nadal comença 

dimecres, es presentarà na proposició de llei per 

demanar i presenta-la al Congrés dels Diputats i 

demanar l'autorització expressa del Congrés dels 

Diputats per la via de l’article 15.2 de la 

Constitució. Alguna altra vega per exemple per 

assolir les competències de transit de Catalunya es 

va seguir aqueta via amb Aznar de president 

s'intentarà arribar al Congrés dels Diputats i que hi 

hagi un debat i una autorització del Congrés dels 

Diputats i per això primer la setmana que ve s'ha de 

presentar i aprovar aquesta proposició de llei per 

demanar això. Previsiblement això és impossible 

com estan les coses ara ambla majoria absoluta, 

però això també és un argument més per carregar-se 

de raons a nivell internacional. Repetim que a partir 

d'ara la partida juga a Catalunya però també a nivell 

internacional . I carregar-se de raons pels partidaris 

a la consulta  

 

P- el que Arrufat acaba de qualificar de “comença el 
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conflicte democràtic amb l'Estat Espanyol” i ara 

veurem com es real aquest conflicte. Però a banda 

d'això el primer pas és consensuar i aprovar aquest 

acord dels dirigents polítics del Palau i veurem 

doncs els passos que s’aniran fent a partir d'ara, 

gracies Josep Maria per aquet anàlisi d’urgència 

sobre aquesta noticia que ens ha obligat a 

interrompre la programació habitual a avançar el 

telenotícies mitja hora i ha acaparat bona part 

d'aquest inici de l'informatiu. Ara bé hi ha altre 

informacions per exemple (canvia de tema) 

 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

12/12/2013 

Sumari INS Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no. Vol 

que aquest Estat sigui independent? Sí o no.  

PM Mas 12” 12” 

plató Bona nit. Aquesta és a doble pregunta i el 9 de 

novembre del 2014 la data acordada pel referèndum. 

El pas següent és la redacció al Parlament de la 

petició per demanar al Congrés que es pugui fer la 

consulta. Mariano Rajoy ja ha avançat la resposta   

Presentadors-plató  14” 26” 

INS Els garanteixo que aquesta consulta no es celebrarà. 

Això està fora de tota discussió i de tota negociació 

PM Rajoy 11” 37” 

OFT Convergència i Unió, Esquerra Republicana, 

Iniciativa per Catalunya i la CUP han admès haver 

cedit en alguna cosa per aconseguir el consens més 

ampli possible.  

(cortineta) 

Socialistes, Populars i Ciutadans es refermen en la 

seva idea que no es pot fer una consulta que ells 

consideren il·legal al marge de la constitució  

(cortineta) 

les principals associacions impulsores del procés 

sobiranista com l'ANC i Òmnium Cultural celebren 

que es pugui votar per la independència 

PS dirigents pro consulta 

PS Pere Navarro 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

PM de Forcadell i Casals 

amb zoom out fins a PG 

36” 1:13” 

Notícia OFT Passaven 4 minuts de les dues de la tarda quan s'ha 

obert la porta la porta del despatx del president al 

Palau de la Generalitat i s'ha desvelat la incògnita 

més esperada dels últims temps a Catalunya: la 

pregunta de la consulta i la data. Feia tres hores que 

els líders dels partits favorables al dret a decidir 

havien començat una reunió amb la màxima 

discreció i ara tocava fer públic el resultat  

PG dels dirigents 

encapçalats per Mas 

sortint de la sala per 

anunciar la consulta 

24” 1:37” 

Plató  El que avui s'ha aconseguit és un principi d'acord 

entre les forces parlamentàries favorables al dret a 

decidir que sumen gairebé dues terceres parts de la 

cambra. El pacte preveu celebrar la consulta el 9 de 

novembre de 2014.  

I un cop establerta la data el pròxim pas es trobar la 

via per celebrar el referèndum tenint en compte que 

ara per ara el Govern no pot convocar-lo i Madrid 

no està disposat a cedir competències per autoritzar-

lo. De seguida repassem totes les reaccions que hi 

ha hagut a l'anunci que avui ha fet Mas 

Presentadors-plató  31” 2:08” 

INS I la pregunta que hem consensuat és una sola 

pregunta amb 2 apartats que tots 2 són molt clars. 
Primera pregunta: vol que Catalunya esdevingui un 

PM Mas 35” 2:43” 
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Estat – escrit Estat òbviament amb majúscules- sí o no. 

I segon apartat en cas de resposta afirmativa, que hi ha 

gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un 

Estat, vol que aquest Estat sigui independent, sí o no”. 

Plató  Dues preguntes amb voluntat, diuen, que la pregunta 

sigui clara i inclusiva i que tots els grups que l'han 

acordat s'hi sentin còmodes 

Presentadors-plató  12” 2:55” 

INF En la papereta doncs, primer s'hi posaria una 

pregunta sobre si Catalunya ha d'esdevenir un Estat, 

amb dues respostes. En cas afirmatiu una segona 

pregunta demanaria si es desitja que sigui un Estat 

independent, també amb dues respostes, sí o no.  

Preguntes i respostes 

impreses en pantalla 

16” 3:11” 

Plató  Acordada la pregunta i la data pel 9 de novembre de 

2014 els partits favorables a la consulta s'han 

emplaçat a concretar les vies per fer-la.  

Presentadors-plató  9” 3:20” 

OFT / 

INF 

Una de les primeres serà aprovar aviat al Parlament 

la petició per demanar al Congrés la consulta a 

partir del traspàs de les competències que preveu 

l'article 150.2 de la Constitució. Paral·lelament i 

davant del possible rebuig del Congrés a aquesta 

petició s'impulsarà la formulació de la llei catalana 

de consultes populars  no referendaries que ha de 

concretar els requisits i procediments per convocar 

consultes. El departament de governació pilotarà 

l'organització de la votació. De fet, hi ha prevista 

una partida de 5 milions d'euros en els pressupostos 

de l'any que ve que té previst aprovar el Parlament 

la setmana vinent.  

PG del Parlament de 

Catalunya ple mentre a 

sobre hi surten impreses 

les possibles vies.  

33” 3:53” 

Plató  Anem ara al Palau de la Generalitat perquè allà s'ha 

arribat a  l'acord que s'ha fet públic avui just la 

setmana que semblava, o almenys això transcendia, 

que el pacte no estava precisament a prop. Jordi 

Pons, com ha anat tot aquest procés de negociació? 

Presentadors-plató  14” 4:07” 

C.DIR Doncs fonts molt pròximes al Parlament indiquen 

que divendres passat, el dia de la Constitució, un dia 

amb poca atenció mediàtica aquí al Palau, en que el 

president va tancar-se per mirar de torbar una 

solució a tot plegat. Des de llavors ençà, el president  

ha mantingut contactes amb les diferents forces 

polítiques i ha tramès algun document o bé per via 

verbal. Hi ha hagut reunions, també amb el líder 

d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida i 

això ha desembocat en aquest reunió d'avui que ha 

estat fàcil, deien aquí a Palau, perquè hi hagués 

aquest acord. La fórmula de la doble pregunta, 

atribueixen veus de la presidència, directament al 

president aqueta aportació. Una fórmula que no 

segueix alguns dels consells que donaven els experts 

per la pregunta perquè fos una sola pregunta o bé 

perquè inclogués moltes garanties per a que fos 

constitucional. S'ha primat , diuen aquí a Palau, que 

hi hagués una màxima unitat en aquest moment, 

sent conscients que l'Estat invalidaria, voldria 

impedir una consulta, al marge de quina fos la 

pregunta. La jornada ha estat realment molt intensa 

aquí a Palau. Ha acabat fa uns minuts un acte 

Pm corresponsal  1:17

” 

5:24” 
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d'agenda que hi havia previst en motiu d'un acte 

internacional del voluntariat en què hem pogut 

veure un president Mas satisfet, felicitat pels 

assistents i amb molts somriures. I per part d'ell i de 

la resta del seu Govern alleujament. 

BVU Cap esquerda no ha espatllat la foto d'avui . La 

imatge de la unitat, la que representa 87 dels 135 

diputats. D'Esquerra Unida, la CUP o Iniciativa 

passant per Esquerra Republicana a Unió 

Democràtica i Convergència. El president i el seu 

equip han aconseguit que líders de 7 partits diferents 

mantinguessin la discreció fins avui  en una 

negociació intensa que com altres vegades no ha 

esgotat els terminis 

PP mòbil amb la pantalla 

trencada fent la foto 

PM dels dirigents amb 

tràveling 

PM Mas 

27” 5:51” 

INS Aquest ha sigut un acord molt ràpid, fet en 2 dies i 

jo crec que bo. Ens hauria agradat que també hi fos 

el PSC dissortadament això no ha pogut ser però 

seguim sent una majoria molt amplia i per tan hem 

d'avançar en aquest camí que ens havien traçat. 

Tothom que vulgui un canvi d'estatus polític de 

Catalunya el podrà votar i tothom que vulgui que 

aquest canvi d'estatus sigui en forma d'Estat 

independent el podrà votar. La data evidentment 

com qualsevol data també és molt concreta: 9 de 

novembre de l'any 2014. Hi haurà temps per tan 

perquè l'Estat espanyol i les institucions de l'Estat 

puguin negociar amb les institucions catalanes la 

forma de fer aquesta consulta d'acord amb els marcs  

legals existents que són molts. Aquí hi ha sentit de 

país i sabem que el que tenim entre mans té una 

transcendència històrica molt gran i sobretot té una 

transcendència de futur molt important, i crec que 

havien d'estar a l'alçada de les circumstàncies 

PM Mas 1:09

” 

7:00” 

BVU Esquerra i la CUP han reconegut diferències amb 

l'acord, però no com per impedir-la. 

PG anunci de la consulta  5” 7:05” 

INS Malgrat que no és la pregunta que Esquerra 

Republicana hauria volgut si que és la pregunta que 

Esquerra Republicana vol en aquesta moment i que 

sobretot que vol conjuntament amb una amplíssima 

majoria del Parlament de Catalunya 

PM Junqueras 14” 7:19” 

INS No podem permetre des de l'Esquerra 

independentista cap excusa a cap formació política 

per no fer possible votar per la independència.  

PM Quim Arrufat 10” 7:29” 

BVU Convergència i Unió i Iniciativa-Esquerra Unida 

veuen en la doble pregunta la manera de sumar més 

gent en favor de canviar les coses amb un missatge 

directe al PSC. 

PG Palau de la 

Generalitat mentre 

s'anunciava la consulta 

9” 7:38” 

INS Si el PSC continua connectant-se amb el socialisme 

catalanista no té cap argument per no estar dins 

d'aquest acord  

PM Herrera 9” 7:47” 

INS Valorem positivament avui que la exclusivitat i la 

claredat no eren en cap cas, i ho demostren la 

pregunta que avui hem estat capaços de formular 

conjuntament, no eren en cap cas conceptes en 

absolut antagònics 

PM Ramon Espadaler 11” 7:58” 
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INS Farem al Parlament allò que és normal al carrer, allò 

que ens demanava la gent, persones diferents, partits 

diferents i ideologies diferents.  

PM Jordi Turull 10” 8:08” 

BVU Mentre seguien les compareixences uns tímids 

aplaudiments a la plaça acompanyaven a Oriol 

Junqueras i un braç a l'espatlla reconfortava David 

Fernández. Més tard a Palau amb l'acte del dia del 

voluntariat, Mas ha rebut la reacció directa del 

públic quan l’alcalde Trias i Marius Serra, 

presentador de l'acte, s'han referit a l'acord.  

PS de Junqueras marxant 

en cotxe 

PM de David Fernández 

16” 8:24” 

INS Havíem pensat en algun moment, com li donarem 

relleu en el dia internacional del voluntariat (riu) i 

aleshores se'ns va acudir muntar el que hem muntat 

avui 

PM Mas 14” 8:38” 

BVU Catalunya, diu Mas, té voluntaris de país. Jordi 

Pons, TV3, Palau de la Generalitat  

PM Mas rient 5” 8:43” 

Plató  El Govern espanyol va dir la setmana passada que 

no mouria fitxa, fins que no ho fes el president Mas.  

Avui la Generalitat ha fet el pas i l’executiu central, 

Josep Capella, ha respost amb contundència  

Presentador-plató 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

12” 8:55” 

C.DIR Sí i sense deixar cap possibilitat a interpretacions, 

Mariano Rajoy ha estat clar i contundent. Ha tancat 

la posta a qualsevol negociació possible i també a 

l'autorització de la consulta. Simplement no es farà i 

ell es posa com a garant de que aquest referèndum 

no es farà a Catalunya, però no ha explicat Mariano 

Rajoy els arguments ni tampoc els mecanismes 

jurídics i polítics... 

PM corresponsal  32” 9:27” 

OFT ...que utilitzarà. Ha evitat parlar sobre si farà servir 

el polèmic article 155 de la Constitució. Diu que ho 

té tot pactat amb el líder de la oposició Alfredo 

Pérez Rubalcaba, però bé, el secretari general PSOE 

ha dit que ara és l'hora de la política i que no es 

preveuen solucions dramàtiques ni policials per 

suspendre l'autonomia. Mariano Rajoy també ha fet 

una crida directa, ha llençat un missatge al president 

de la Generalitat, que compleixi la Constitució com 

va prometre.  

PS de Rajoy rebent a 

presidents diferents a la 

Moncloa 

30” 9:57” 

INS Vull dir-los amb tota claredat que aquesta consulta 

no se celebrarà. És inconstitucional i no se 

celebrarà. Aquesta iniciativa xoca frontalment amb 

el fonament  mateix de la Constitució que és la 

indissoluble unitat de la nació espanyola. Per tan el 

Govern que presideixo no pot ni autoritzar ni 

negociar sobre alguna cosa que és propietat de tots 

els espanyols. Apel·lo a la responsabilitat del 

president de la Generalitat i al compromís polític per 

ell assumit de no violentar les lleis 

PM Rajoy 51” 10:48” 

C.DIR La Moncloa ha canviat avui les normes per utilitzar 

el tron de preguntes de forma unilateral i ho ha fet 

seleccionant els periodistes que feien les preguntes, 

amb la qual cosa, algunes coses no s'han pogut 

preguntar. Per exemple el president del Consell 

europeu Van Rompuy, que si que ha fet ... 

PM corresponsal  18” 11:06” 
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OFT ...una primera intervenció, llegint literalment i 

repetint ja les conseqüències que si un territori surt  

d'aquets país ja no és membre de la Unió Europea i 

ha de tornar... 

PG sala de premsa de 

Moncloa  

PS de Van Rompuy 

14” 11:20” 

C.DIR ...ha demanar el seu ingrés però també de forma més 

genèrica quan se li ha preguntat si es poden les 

regions europees pronunciar, Van Rompuy ha enviat 

clarament un missatge a Mariano Rajoy  en el sentit 

de que treballi perquè Espanya es mantingui unida i 

pugui ser un soci fiable per la Unió Europea. 

PM corresponsal  18” 11:38” 

INS Podem treballar en un altre tipus d’organització del 

país, en una altra forma d'estat més descentralitzat. 

Però estic absolutament convençut que, per a tots els 

estats membres, estar units és la millor opció 

PM Van Rompuy 21” 11:59” 

C.DIR Finalment en aquesta conferència de premsa ha 

transcendit que el dia 13 de gener té cita Mariano 

Rajoy a la Casablanca a Washington per veure's amb 

Barak Obama 

PM corresponsal  12” 12:11” 

Plató  Moltes gràcies i com deia en Josep Capella el PSOE 

ha donat suport a les mesures que prengui el Govern 

Rajoy per evitar la consulta. En una intervenció breu 

Alfredo Pérez Rubalcaba ha volgut deixar clar que 

tots dos estan d'acord i alhora a subratllat que Mas 

s'equivoca.  

Presentadora-plató  16” 12:27” 

INS Per a que tothom ho entengui, el que ha proposat el 

senyor Mas és un referèndum d'autodeterminació 

amb el que els socialistes no hi estem d'acord. I una 

segona qüestió que vull traslladar-los és que crec 

que el president Mas està portant a Catalunya a un 

carreró sense sortida.  

PM Alfredo Pérez 

Rubalcaba 

24” 12:51” 

Plató  Qui també veu el pacte d'avui evocat al fracàs és el 

PSC. Precisament perquè no hi ha acord amb el 

govern centra, Pere Navarro ha instat al president 

Mas a rectificar i a fet saber que tot i la doble 

pregunta no hi ha espai per posicions federalistes  

Presentador-plató  14” 22:03” 

BVU Avui acompanyat d'una representació de l'executiva, 

el primer secretari ha llegit un manifest en que el 

PSC fixa la seva postura: diàleg amb l'estat i petició 

a Artur Mas perquè rectifiqui.  

PS de Pere Navarro 

durant l'acte 

12” 22:15” 

INS La formació de la pregunta encadenada i 

l'establiment  d'una data anunciada avui pel 

president de la Generalitat de Catalunya constitueix 

una acció unilateral condemnada al fracàs. Ens 

hagués agradat que el president Mas hagués estat en 

una altra posició en comptes d'estar en aquesta 

posició de portar el país cap a un carreró sense 

sortida que és on estem ara 

PM Pere Navarro 21” 22:36” 

BVU Pels socialistes l'acord d'avui buida de contingut la 

comissió d'estudi del dret a decidir del Parlament i 

deixa sense efectes la declaració Rigol i la resolució 

majoritària de la cambra que demanava negociar 

amb l'estat. Vinculen l'acord amb la proximitat dels 

pressupostos i denuncien el posicionament 

d'Esquerra i d'Iniciativa 

PG acte del PSC 

PM Pere Navarro 

17” 22:53” 
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INS La urgencia d'un acord amb Esquerra Republicana 

de Catalunya sobre els pressupostos sobre la 

Generalitat de Catalunya pel 2014 ha esdevingut 

una trampa pel president Mas. Els partits que s'han 

afegit a aquesta iniciativa unilateral s'han convertit 

en còmplices d'uns pressupostos marcadament 

antisocials 

PM Pere Navarro 19” 23:12” 

F.DIR Aquesta és la postura oficial del partit. Entre el 

sector crític hi ha qui mostra satisfacció per la data i 

la pregunta i demana unitat pel catalanisme com 

Joan Ignasi Elena o Angel Ros, que destaca que 

permeti el model federal.  

PM corresponsal  14” 23:24” 

BVU Allunyats com estan dels partits que han pactat data 

i pregunta, aquest migdia els socialistes estaven però 

fisicament ben a prop. Navarro es concetrava a la 

plaça Sant Jaume en contra de la reforma local que 

retalla competencies dels ajuntaments. I a la mateixa 

hora la consulta es coia a dins el Palau. Montse 

Bassa, TV3, Barcelona 

PG plaça sant Jaume 

PS dirigents socialistes 

PG plaça sant Jaume 

19” 23:43” 

Plató  Des del Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i 

Lleida, ha respost que la responsabilitat és ara del 

Govern de Rajoy i des partits politics espanyols. 

Com a president del comitè de govern d'Unió 

Democràtica ha reconegut que el seu partit ha cedit 

però ha dit que no ha estat l'únic. 

Presentadora-plató  14” 23:57” 

INS Tothom ha cedit en alguna cosa, Unió també. 

Tothom ha sigut generos i també Unió, però no 

només Unió sinó tots. No apostem per la imatge de 

fer una cosnlta de cap de setmana en pla consulta 

popular i que hagi de venir la guàrdia civil a treure 

les urnes. No és aquesta la imatge que perseguim 

per catalunya. Som seriosos i reposnables i volem 

que això sigui legal, però ara bé, la legalitat depen 

de de la reponsabilitat del govern de l'Estat i de les 

forces polítiques espanyoles 

PM Josep Antoni Duran i 

Lleida 

31” 24:28” 

plató Esuqerra Republicana també ha admès que ha cedit 

però que està satisfeta perquè en la pregunta hi 

apareix la paraula indepdendencia. Aquesta tarda la 

direcció ha donat el vist i plau al pacte de la 

Generalitat  però qui l'ha de ratificar és un consell 

nacional extraordinari d'aquets cap de setmana. Per 

les cares de satisfacció que hem vist avui no hi 

haurà sorpreses sembla.  

Presentador-plató  19” 24:47” 

BVU Amb la data i la pregunta pactades Oriol Junqueras i 

Marta Rovira han arribat somrients a la seu 

d'Esquerra per presidir l'executiva que havia 

d'aprovar  el que prèviament s'havia pactat al Palau 

de la Generalitat 

PG de Junqueras i Rovira 

arribant a la seu  

13” 25:00” 

INS Només us direm que estem molt contents perquè la 

gent podrà votar 

PM Junqueras 5” 25:05” 

BVU La majoria dels membres d'aquest òrgan han estat 

convocats d’urgència aquest matí i han hagut de 

deixar-ho tot per arribar-hi a temps. Les cares 

majoritàriament optimistes feien preveure el si de la 

direcció dels republicans a la data i la pregunta. I ja 

PG i PM de gent 

d'esquerra entrant a la seu  

29” 25:34” 
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a porta tancada la cúpula del partit ha explicat que 

no han guanyat el partit per golejada, però que la 

inclusió de la paraula independència i el fet mateix 

de votar-la ja és una victòria 

F.DIR L'executiva d'esquerra ha avalat la data i la pregunta 

per aclamació. Dissabte un consell nacional  

extraordinari li hauria de donar el vist i plau 

definitiu  

PM corresponsal  10” 25:44” 

BVU Enmig d'aquest ambient d’eufòria ha arribat de 

Madrid la negativa a que es faci la consulta , però la 

resposta ha estat clara  

PG de la gent d’Esquerra 

a la porta de la seu 

7” 25:51” 

INS Ells que diguin el que vulguin, la democràcia és 

forta i nosaltres hi confiem molt 

PM Junqueras 7” 25:58” 

INS El que us puc dir és que acabo d'aterrar de Madrid i 

nomes veient les cares llargues que es veien allà al 

Congrés dels diputats . Nomes veient les cares 

llargues dels pedrosos de Madrid doncs podem dir 

que avui és un gran dia per Catalunya 

PM Alfred Bosch 16” 26:14” 

BVU Com va pronosticar Joan Tardà a TV3 a Madrid ja 

s'han encès totes les alarmes. Miquel Moreno, TV3, 

Barcelona 

PG de la gent d’Esquerra 

a la porta de la seu 

8” 26:22” 

Plató  El PP català qualifica l'acord d'error històric i 

assegura que Mas ha trencat qualsevol possibilitat 

de diàleg amb l'Estat espanyol. Alicia Sánchez 

Camacho ha dit que s'ha comès una irresponsabilitat 

i que els partits partidaris de la consulta en veuran 

les conseqüències.  

Presentadora-plató  15” 26:37” 

INS Avui el senyor Artur Mas ha trencat tots els ponts de 

diàleg i avui ha impulsat el major desafiament de la 

història de trencament de la nostra convivència. 

Avui el senyor Artur Mas ha plantejat un acord 

antidemocràtic per separar i dividir Catalunya de la 

resta d'Espanya. Per tan serà el senyor Artur Mas i la 

resta de partits polítics els que vegin les 

conseqüències dels seus actes irresponsables.  

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

28” 27:05” 

Plató  Ciutadans ha assegurat aquesta tarda des del 

Parlament que la consulta no se celebrarà i que 

l'acord és una fugida endavant de 4 grups, ha dit, 

que no sumen ni els dos terços de la cambra 

catalana. Jordi Cañas ha dit que la pregunta és un 

repte a la democràcia que vol posar fronteres a 

Catalunya i que serà la tomba política d'Artur Mas 

Presentador-plató  17” 27:22” 

INS Hi ha pregunta, hi ha data però no hi haurà consulta. 

Habemus pregunta i data, la fumata estelada ha 

sortit avui de la xemeneia del Palau de la 

Generalitat. Un acord de 4 formes polítiques que no 

sumen ni els dos terços necessaris per iniciar una 

reforma estatutària. Aquest acord significarà la 

tomba política del senyor Artur Mas i de 

Convergència i Unió, més d'hora que tard.   

PM Jordi Cañas 31” 27:53” 

Plató   La presidenta del Parlament Núria de Gispert s'ha 

mostrat satisfeta perquè s'ha complert amb la 

resolució  que va aprovar la cambra catalana que 

establia que s'havia de fer la pregunta i la data abans 

Presentador-plató  11” 28:04” 
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que acabés aquesta any 

INS Hem d'estar satisfets que els ciutadans i ciutadanes 

de Catalunya tinguin al seu abast aquesta pregunta i 

el dia de la celebració. A partir d’aquí hem de seguir 

treballant perquè les coses vagin bé i es facin 

d'acord amb la legalitat  

PM Núria de Gispert 17” 28:21” 

OFT I aquet vespre unes 200 persones s'han concertar a la 

plaça sant Jaume davant del Palau de la Generalitat  

amb estelades. La crida feta a través de les xarxes 

socials , hi havia gent de Convergència Democràtica 

i de la Joventut Nacionalista de Catalunya que han 

volgut expressar la seva satisfacció per l'acord sobre 

la data i la pregunta de la consulta  

PG plaça sant Jaume 

PM gent amb estelades 

PP estelada  

18” 28:39” 

plató El debat sobiranista té un punt clar d'inflexió en la 

manifestació de l'11 de setembre de l'any passat. 

Que acabava precipitant unes eleccions anticipades. 

Al darrere l'Assemblea Nacional Catalana que 

aquest any organitzava la multitudinària cadena 

humana independentista d'un milió i mig de 

persones. 

Avui tan l'Assembla tan Òmnium Cultural com 

l'Associació de Municipis per la Independència han 

valorat molt bé, tan la formulació de la pregunta en 

els seus termes com la data, l'any que ve i no al 

2015. també confiant en que s'acabarà imposant 

l'esperit democràtic 

Presentadors-plató  32” 29:11” 

INS L'Assemblea Nacional Catalana volíem votar per la 

independència, volíem que sortís aquesta paraula, 

aquest mot i per tan valorem finalment que puguem 

votar per la independència 

PM Forcadell 13” 29:24” 

INS Hi ha d'haver dos Sí, que és una mica més 

complexa, però treballarem pel doble sí clarament, 

perquè aquesta és la victòria del nostre poble. Amb 

un sol sí no tindríem la victòria del nostre poble 

PM Josep Maria d'Abadal 10” 29:34” 

INS La il·lusió, la força d'una gran majoria del poble 

expressada al carrer, sumada amb la gran majoria 

dels nostres representants al Parlament de 

Catalunya, això és imparable, per tan apel·lem a la 

democràcia i apel·lem al bon sentit dels polítics 

espanyols que ara estan una mica sota estat de xoc 

però repararan a fons i descobriran en el seu fons 

l'esperit democràtic i respectaran la nostra voluntat 

PM Casals 32” 30:06” 

Plató  Els sindicats consideren molt positiu l’acord sobre 

la pregunta. Comissions Obreres reconeix en un 

comunicat la pluralitat d'opcions del poble de 

Catalunya i al mateix temps demana acabar amb les 

retallades i les privatitzacions per garantir serveis 

públics que considera essencials en un Estat propi. 

En aquest sentit la UGT reclama a tots els partits 

que expliquin quin model socioeconòmic proposen i 

insta al govern espanyol que faciliti la consulta. 

I el president de la patronal ... 

Presentadors-plató  27” 30:34” 

OFT ...catalana Joaquim Gay de Montellà ha estat avui al 

Club Siglo XXI, als fòrums de debat més 

conservadors de la capital. El president de foment 

PM de Gay de Montellà 

PG acte 

18” 30:52” 
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del treball crec que el que Catalunya necessita és un 

finançament diferenciat de la resta de l'Estat i sobre 

la consulta del 9 de novembre diu que provablement 

no se celebri ja que el president Mas ha dit que 

només es farà si és legal.  

INS Si no hi ha marc legal que ho empari, doncs tinc 

dubte que es pugui complir aquesta formulació de a 

consulta i llavors s’obrirà un altre escenari i potser 

seria un escenari en que el president del Govern 

català es veuria obligat a prendre algun tipus 

d'actitud més política, convocar noves 

convocatòries, anticipar les autonòmiques. No ho sé, 

seria un nou escenari  

PM de Gay de Montellà 31” 31:23” 

Plató  Des del País Basc el portaveu de l'executiu Josu 

Erkoreka ha demanat respecte per l'acord dels partits 

catalans i ha dit que cap instancia política ho hauria 

d'impedir 

Presentadors-plató  9” 31:32” 

INS El que es reivindica en aquest Carod és una 

expressió democràtica lliure per la qual la societat 

catalana està sospirant des de fa ja temps i que ningú 

des de cap instancia política o institucional hauria 

d'impedir l'acord sota cap concepte 

PP Josu Erkoreka 21” 31:53” 

Plató  En el capítol de reaccions sortim a fora, tan a 

Europa com a Estats Units . Entre d'altres han 

recollit la pregunta i la data de la consulta. 

Comencem amb Brussel·les, Francesc Serra, què és 

el que ha dit la Comissió? 

Presentadors-plató  12” 32:05” 

C.DIR Doncs ha estat una resposta esqueta per part dels 

membres de la Comissió. Esperem tenir més sort de 

cara a la roda de premsa de demà al migdia habitual 

d'aquesta institució europea. El que han dit és que 

literalment no pensen fer cap comentari sobre un 

afer intern espanyol i que la seva posició sobre una 

protètica independència no ha canviat i que aquesta 

posició és la doctrina que neix amb una resposta de 

la Comissió Europea del 2004 i que s'està fent servir 

com a plantilla.. ho hem vist abans amb German Van 

Rompuy, s'està fent servir com a un model o 

plantilla cada vegada que surt aquesta qüestió que 

diu que un territori que s'independitza d'un estat 

membre passa a ser considerat un estat tercer. La 

Comissió Europea amb aquest mateix manual admet 

també que aquesta és una opinió no vinculant i que 

per tenir un dictat jurídic en ferm h ha de sol·licitar 

un estat membre i això no ho ha fet ni el Regne Unit 

en el cas d'Escòcia. Pel que fa a la premsa europea, 

la premsa francesa per exemple de n'ha fet molt 

ressò... 

PM corresponsal  57” 33:02” 

INF ...és el cas de Le Monde que ha parlat de l’embolic 

polític que presta presentar la data i la pregunta d'un 

referèndum i veure com l'estat espanyol 

immediatament diu que no se celebrar`. Això també 

s'ha recollit a la premsa alemanya en el cas del diari 

Südeutsche Zeitung 

PG noticia de Le Monde i  

del Südeutsche Zeitung 

20” 33:22” 

C.DIR Aquí al Regne Unit els mitjans s'han fixat més en la PM corresponsal 11” 33:33” 
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prohibició de Madrid que no pas en en la data  la 

pregunta de la conuslta. Per exemple la... 

INF ... BBC ha contactat amb directe amb el seu 

corresponsal a Madrid i en pantalla ha destacat 

aquest titular que deia que el govern espanyol aposta 

per bloquejar el referèndum. En la mateix línia, un 

altre diari de referencia el The Guradian diu: 

Catalunya fixa la data del referèndum però Madrid 

aposta per bloquejar-lo. Això que aquí es fixin més 

en la prohibició s'explica perquè el Regne Unit sí 

que ha autoritzat un referèndum, el d’Escòcia... 

PG imatges de la BBC i 

del The Guardian 

22” 33:55” 

C.DIR ...tots dos casos són molt diferents, això és evident, 

però al final l’únic que podia autoritzar un 

referèndum legal per la independència d’Escòcia era 

aquest Parlament, el de Londres i ho ha fet amb 

condicions però ho ha fet.  

PM corresponsal 12” 34:07” 

C.DIR Doncs als Estats Units gairebé tota la premsa s'ha fet 

ressò de la noticia. La premsa escita a traves de les 

seves edicions a la xarxa com el New York Times i el 

Washington Post , també... 

PM corresponsal 15” 34:22” 

INF ...els canals 24 hores de noticies com la CNN. El 

contingut de la noticia explica que la majoria dels 

partits catalans s'han posat d'acord al voltant d'una 

pregunta i d'una data per un referèndum que 

possibiliti la independència de Catalunya. Acabem 

explicant que el departament d'Estat nord-americà 

també ha volgut dir la seva sobre aquest tema i en 

un comunicat a través de la seva seu electrònica ha 

dit que aquesta és una qüestió que han de decidir 

tots els ciutadans espanyols 

PG pàgines web del New 

York Time, del 

Washington Post i el Wall 

Street Journal  

22” 34:44” 

Plató Doncs ara que parlàvem de les xarxes, les noticies 

les han fet bullir. Aquest s'ha convertir en un dels 

temes més comentats del dia, al portal 3/24.cat 

poden consultar tot el que ha donat de si la jornada a 

les xarxes socials. Els internautes han tret suc a la 

data de la consulta , però sobretot a la doble 

pregunta 

Presentadora-plató  18” 35:02” 

INF El hashtag SíSí s'ha convertit en l'estrella mundial a 

twitter i ha estat en els primers llocs del trending 

topic tan a Catalunya com a espanya. La doble 

afirmació ha saltat a la fama i ja té fins i tot la seva 

versió del popular Keep Calm. Ni el president nord-

americà Barak Obama s'ha escapat de l'enginy dels 

més entusiastes. El hashtag relatiu a la data del 

refrenem també ha triomfat i no han estat pocs els 

que han recordat que el 9 de novembre de l'any que 

ve farà 25 anys d'un altre esdeveniment històric, la 

caiguda del ur de Berlin. La competència al SíSí 

l'han fet sense gaire èxit hashtags com el SíNo o el 

NoNo. Entre els més bel·ligerants des de Madrid, 

alguna ja abocaven per solucions dràstiques. Més 

enllà de twitter a altres els ha faltat temps per crear 

el compte enrere cap al 9 de novembre de 2014 que 

ja és visible a la xarxa 

PG de tweets  

PG del Keep Calm 

PG tweet “yes yes, we 

can” 

PG de tweets  

54” 35:56

” 
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Sumari OFT La Diada del tri centenari en marxa amb la 

mobilització ciutadana dels últims anys. Crida el 

president a viure un 11 de setembre participatiu, 

reivindicatiu, cívic i tolerant que serveixi d'exemple 

al món de la via catalana 

PG i PM de gent guarnida 

en motiu de la Diada  

17” 17” 

Plató Mas emplaça a Rajoy a no enrocar-se i a resoldre un 

tema d'estat amb una resolució política i no amb 

l'amenaça de la llei  

Presentadora-plató  11” 28” 

INS Quines són les iniciatives de l'estat i concretament 

les del govern espanyol, on és la seva iniciativa 

política? On és la seva capacitat de moviment? No 

la veiem enlloc 

PM Mas 13” 41” 

OFT (sonen els Segadors) Institucions i partits pel dret a 

decidir apel·len a la unitat i al civisme en les ofrenes 

al monument de Rafael Casanova. Mentre en els 

actes particulars de PP i Ciutadans criden, diuen, a 

recuperar el seny dels catalans.  

Els actes institucionals han començat al Born amb el 

so de 300 violoncels (se senten els violoncels) 

PM de Mas durant l'acte 

PG ofrena 

PG acte del PP 

PG violoncel·listes 

PP violoncel 

30” 1:11” 

C.DIR El punt culminant serà aquesta tarda a la plaça de les 

glories on conflueixen els dos braços de la via 

catalana... 

PM presentador 10” 1:21” 

OFT ...del 2014. els organitzadors diuen que ja tenen tots 

els trams coberts i esperen que sigui una 

mobilització  molt nombrosa, de fet, la més 

nombrosa vista mai a Europa.  

GPG aeri de gent 

movent-se pels carrers de 

Barcelona.  

12” 1:33” 

INS Nosaltres fem la V baixa de votar i la V baixa de 

voluntat, és a dir, el que volem és continuar 

demostrant al món que no ens aturarem, que ho 

tenim molt clar i que no ens aturarem. Especialment 

el nostre missatge és que el 9 de novembre votarem 

PM Forcadell 17” 1:50” 

C.DIR La manifestació tallarà els carrer del centre de 

Barcelona en un... 

PM corresponsal 7” 1:57” 

OFT ...repte de mobilitat sense `precedents a la ciutat. 

Vinguts d'arreu, milers de catalans, han omplert 

aquest mati, trens, autocars i cotxes particulars i fins 

i tot han tingut temps d’assajar la V baixa abans de 

sortir.  

PS tren arribant a l’anada 

PS interior del bus 

PG carretera 

GPG aeri de motos 

formant una V 

13” 2:10” 

INS Avui a fer una mica de soroll. Espero que ens sentin 

des d'un altre lloc 

PM motorista 5” 2:15” 

INS A tope, com sardines. Molt maco, hi havia molt 

ambient 

PM home 7” 2:22” 

C.DIR També des de l'altre extrem de la V l'avinguda 

diagonal de Barcelona tot és apunt... 

PM corresponsal  7” 2:29” 

OFT ...la gent a pres la ciutat a temps i aquesta hora el 

que fan és buscar un lloc per dinar i assistir 

puntualment l lloc d'inscripció on es preveu una 

Diada històrica.  

PM famílies posant 

neveres pícnic al cotxe.  

PM famílies dinant 

PS terrassetes plenes 

13” 2:42” 

INS És un dia molt maco, amb molta emoció. Hi ha un 

ambient bestial.  

PM home 

 

6” 2:48” 

INS Que fem la demostració de que som un poble pacífic 

i que volem la llibertat per al nostre país i que ens 

PM home 7” 2:56” 
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deixin votar  

Plató  A Tarragona Societat Civil Catalana convoca als 

catalans no independentistes a manifestar-se també 

aquest vespre... 

Presentadora-plató  8” 3:04” 

OFT ...en aquesta Diada més reivindicativa, Rajoy es 

manté inflexible i en un acte sobre trasplantaments 

ha fet aquest paral·lelisme 

PA Rajoy en l'acte  8” 3:12” 

INS La solidaritat és la major identitat com espanyols. 

Fa que per exemple un andalús visqui amb un cor 

català 

PM Rajoy 12” 3:24” 

Plató  Europa manté que no es pronunciarà sobre el procés 

sobiranista i cada cop es mira el procés amb més 

preocupació per l'exemple d'Escòcia... 

Presentadora-plató  10” 3:34” 

OFT ...Allà Alex Salmmon confia que cada vegada més 

en la victòria del Sí en el referèndum que s'ha de fer 

d’aquí només a una setmana i saluda la Diada 

catalana.  

PG acte de Salmmon 9” 3:43” 

Notícia OFT Compte enrere per la mobilització més 

multitudinària d’aquesta Diada 2014. fa hores que ja 

gent vinguda de tot el país està arribant a Barcelona. 

I es va situant a prop del tram que tenen assignat. 

Són 11 Km que tenen assignat que entre la Diagonal 

i la Gran Via formaran una V, de volem votar. A les 

17 hores i 14 minuts en una Diada sens dubte plena 

de simbolisme.  

PS gent andana de Renfe 

PG carrers de Barcelona 

PS carreteres de 

Barcelona amb cotxes 

amb estelades.  

28” 4:11” 

OFT 

/C.DI

R 

Bona tarada, els saludem des de la plaça de les 

Glories de Barcelona, des del vèrtex de la V i des 

d'on avui estem explicant aquesta Diada. El temps 

ens acompanya en una jornada on els organitzadors, 

l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural 

volen que sigui un evident i visible recolzament 

popular. El procés polític que hauria de culminar 

amb una consulta a hores d'ara encara crea incertesa 

a dos mesos de la data fixada al 9 de novembre 

GPG aeri plaça de les 

Glories.  

32” 4:43” 

C.DIR Avui és per tan una festa cívica de la gent, però el 

missatge més institucional ha arribat ja a primera 

hora en l'acte del born amb més de... 

PM presentadora 8” 4:51” 

OFT ...de 300 violoncel·listes. Des d’aquí el president de 

la Generalitat Artur Mas ha fet una crida perquè 

totes les concentracions d'avui: tan la de la V com al 

de Societat Civil a Tarragona siguin cíviques, mas 

també ha tornat a llençar un missatge al Govern 

espanyol . Ha insistit en que un problema polític ha 

de tenir una solució política 

PG aeri violoncel·listes 

PM de Mas 

PM violoncel·lista 

PS de Mas 

19” 5:10” 

INS Veig al govern espanyol molt immòbil el veig sense 

iniciativa política en el tema català. Em sorprèn 

perquè el tema català ha esdevingut un gran 

problema d'estat, però enrocar-se no és iniciativa. 

Per resoldre les coses cal moure's, no simplement 

quedar-se quiet o dir que no a tot. Tots aquesta actes 

que es facin avui, els que siguin, els que es facin 

arreu del país han d'estar presidits sempre, perquè 

això és la via catalana, han d'estar presidits pel 

civisme, l'esperit constructiu, l'actitud pacifica, la 

PM Mas 46” 5:56” 
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tolerància i el respectes 

BVU La crida a la unitat que feia ahir Artur Mas se l'han 

fet seva la resta de partits pro consulta en les ofrenes  

a Rafael Casanova. Obria de bon matí el Govern i 

continuava la mesa del Parlament sense el PP. De 

Gispert animava a la participació a la V i avançava a 

TV3 que si el dia 19 s'aprovava la llei de consultes 

Mas podria convocar-la el 22 o el 23 

PM Mas 

PG ofrenes 

PS ofrena CiU 

PA Núria de Gispert 

PG acte 

21” 6:17” 

INS Jo puc dir més o menys quan podrem publicar la llei 

que serà entre divendres, dilluns  o dimarts i a parti 

d'aqui doncs el compte enrere 

PM Núria de Gispert 9” 6:26” 

BVU Com és tradicional a Unió, Duran i el nou secretari 

General feia la seva ofrena i s'afegia després a la de 

Convergència que també estrenava numero 2 

PS ofrena d'Unió 

PG acte 

9” 6:35” 

INS Aquest 11 de setembre hem de demostrar que no ens 

cansem que els catalans no ens cansem, que aquest 

procés cap a la llibertat és irreversible, que no ens 

trenquem, que la unitat bàsica és sòlida 

PM Josep Rull 10” 6:45” 

INS Ser capaços de mantenir la unitat no només de 

d'aquells que en el seu dia vàrem decidir doncs 

acordar data i pregunta i caminar cap al 9 de 

novembre sinó d'altres forces polítiques. En el cas 

del partit dels socialistes que també donaran suport a 

la llei de consultes  

PM Ramón Espadaler 13” 6:58” 

BVU També hi han passat la resta de partits que impulsen 

el 9N, amb l’excepció de la CUP. Esquerra, 

Iniciativa-Esquerra Unida, esperen que la V enviï un 

missatge clar al govern  

PS ofrena d’Esquerra 

Republicana 

PS Herrera 

10” 7:08” 

INS A nosaltres ens agradaria que el PSC estigués 

demanant el dret a decidir i que s'hi sumés de forma 

ferma per poder votar el que vulguin 

PM Herrera 7” 7:15” 

BVU El PSC considera que la mobilització d'aquesta tarda 

no només servirà per reivindicar la consulta  

PS ofrena PSC 5” 7:20” 

INS Molta de la gent que es manifestarà avui i molta de 

la gent que no es manifestarà considerem que cal 

canviar les coses profundament  per assegurar que 

Catalunya segueixi còmode compartint un destí 

comú amb els pobles d'Espanya  

PM Iceta 15” 7:35” 

BVU Sindicat i societat civil inclosos Òminum Cultural 

també han homenatjat Casanova. Els únics incidents 

les siulades que s'han una persona que ha cremat 

una estelada, un grup amb banderes espanyoles i 

Plataforma per Catalunya que no ha aconseguit que 

la banda municipal toques el Segadors quan feia la 

seva ofrena. 

 

PS ofrena d'Òmnium 

PS estelada cremant-se a 

terra 

PG grup amb banderes 

espanyoles 

PG aeri PxC 

PG gent vestida de 

l'època 

17” 7:52” 

C.DIR El matí també ha permès reviure imatges de fa 300 

anys. El ritual davant el monument de Rafael 

Casanova es manté inalterable any rere any . 

Després de les institucions i sindicats són entitats 

més diverses les que fan ofrenes florals. I aquest any 

igual que va passar al 2012 abans de la massiva 

manifestació, nombrosa presència de ciutadans i de 

GPG aeri plaça on hi ha 

el monument a Rafel 

Casanova 

PM corresponsal  

28” 8:20” 
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samarretes grogues i vermelles, el preludi de la V 

d'aquesta tarda, Oscar Armengol, TV3, Barcelona 

OFT Acabada l'ofrena floral i ben a proper de l’estàtua a 

Rafael Casanova, l'Esquerra Republicana ha 

convocat un dinar popular amb la seva militància. El 

president del partit, Oriol Junqueras, insta al 

president Mas que Catalunya no es pot rendir segons 

diu Junqueras, ara s'ha d’aprofitar per guanyar, no 

per una qüestió de dret , sinó assegura, d0humanitat 

i de deures.  

PG dinar popular  26” 8:46” 

INS No ens podem permetre el luxe de cansar-nos, no 

ens podem resignar i no ens podem rendir i la 

victòria en la defensa d'aquests drets constitueix una 

obligació, un deure, polític i moral, social i 

econòmic. I com que estem obligats a la victòria, no 

tenim cap altra alternativa que guanyar  

PM Junqueras 29” 9:15” 

C.DIR Un dels punts neuràlgics d'aquesta Diada, com 

dèiem és el Born, allà s'ha donat de fet el tret de 

sortida a les 8 del matí amb un concert per reviure 

els fets de 1714. Fina Bonet, aquest punt ha 

concentrat a bona part de la gent  que ha vingut a la 

capital catalana amb temps per poder participar a la 

V, no? 

PM presentadora 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadors i PM 

corresponsal  

20” 9:35” 

C.DIR Doncs sí, bon dia. Sembla ser que hi ha força gent 

que han fet cas a l’avís de venir d'hora per no trobar-

se després amb problemes per accedir a la ciutat per 

participar a la V... 

PM corresponsal  12” 9:47” 

OFT ...i al Born, centre cultural al passeig del Born, al 

Fossar de les Moreres i també a Santa Maria del 

Mar, en sí el barri de la Rivera, s'ha convertit en 

l'estrella aquest matí. De fet el fossar de les moreres 

per exemple ha estat un dels llocs on no havien vist 

mai els veïns abans, un lloc on es concentres tanta 

gent. D fet eren moltes les entitats, les penyes de 

diferents clubs, les organitzacions, les famílies 

senceres que venien i feien les seves ofrenes i 

ensenyaven les seves estelades, senyeres i les 

anderes que s'havien fet. Tothom lluint samarretes, 

una competició de samarretes grogues i vermelles i 

acabaven tots els ... 

PG Born 

PS gran estelada gegant 

PS gents amb bengales  

PS interior de l’estelada 

gegant 

42” 10:29” 

C.DIR ...actes cantant els Segadors una vegada rere l'altre i 

crits d’independència. Ha estat un ambient molt viu 

també en el passeig del Born i aquí mateix al centre 

cultural del Born  a la plaça del comerç on hi ha 

hagut exhibició castellera fins fa tot just 5 minuts. 

S'han vist fins i tot castells de gamma alta, estava 

ple de gom a gom. Però tot ha començat com dèieu 

a les 8 del mati quan s'ha estrenat una peça de 15 

minuts que Albert Ginovart va compondre 

expressament per commemorar aquest tri centenari, 

aquesta caiguda del conseller en cap de Barcelona 

just a aquells hora aproximadament cap a les 8 o 9 

del matí. Ha estat una peça que han interpretat 300 

violoncel·listes, hi havia estudiants, professors i 

també solistes professionals i una soprano. Tot 

plegat un himne, un cant a l'esperança que han 

PM corresponsal  57” 11:26” 
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presidit les màximes autoritats del país que quan han 

arribat han estat rebudes amb un fort aplaudiment 

per part dels participants  

INS Avui he vingut amb una amics a la via per anar a la 

V 

PM nena 7 anys 7” 11:33” 

INS Hem quedat aquí amb uns amics per anar tots junts 

com una pinya al tram que ens toca 

PM dona 40 anys 7” 11:40” 

INS És un dia molt maco, amb molta emoció perquè hi 

ha un ambient bestial. L'any passat ja vam anar 

també a l a via, vam anar a les Terres de l'Ebre 

PM home 45 anys 7” 11:47” 

INS Que donem una demostració de que som un poble 

pacífic i volem la llibertat pel nostre país i que ens 

deixin votar.  

PM home 60 anys 8” 11:55” 

BVU Últims preparatius d'un concert excepcional al 

passeig del Born. A les 8 del mati 300 

violoncel·listes han interpretat una peça composta 

per l’ocasió per Albert Ginovart per recordar les 

ultimes hores de la caiguda de la ciutat al 1714. amb 

un instrument, el celo molt lligat metafòricament a 

Catalunya 

PM director orquestra 

PG violoncelistes 

PM nens violoncel·listes 

PD mans del nen fent 

anar l'arc  

24” 12:19” 

INS Catalunya i el violoncel tenen una simbiosi 

prodigiosa, el destí ens va regalar un home que es 

deia Pau Casals i el seu instruments ha sigut veu 

moltes vegades quan n hem pogut parlar amb 

paraules. Per tan un homenatge de 300 

violoncel·listes a la memòria acústica del país quan 

ens ha fet de metàfora de tantes coses penso que és 

molta justícia 

PM Director musical  20” 12:39” 

BVU Davant del Govern en ple i la mesa del parlament 

musics de totes les edat i familiars han vingut de tot 

arreu de Catalunya per commemorar una altra Diada 

històrica.  

PG dels dirigents en l'acte 

PM violoncel·listes  

8” 12:47” 

INS És un orgull i la feina que fas durant tot l'any i 

l'esforç que fan elles doncs això és un 

reconeixement i un premi 

PM pare violoncel·lista 11” 12:58” 

INS 

 

És un dia molt important per Catalunya i em va 

semblar molt extravagant que 300 violoncels d'arreu 

de Catalunya toquessin aquí a Barcelona 

PM nen violoncel·lista  13” 13:11” 

C.DIR Amb sobrietat aquest concert ha volgut recordar que  

aquí al Born ara fa 300 anys al mateix lloc i a la 

mateixa hora hi va haver catalans que van llitar fins 

al final per defensar les seves llibertats 

PM corresponsal  11” 13:22” 

BVU Al migdia tres colles castelleres de Barcelona, 

Terrassa i Mataró han representat 4 pilars per les 4 

barres. El born s'ha omplert de gom a gom i 

aprofitant aquest escenari s'ha recreat la història. 

Dins el centre cultural s'ha fet un itinerari especial 

en un dia significatiu per aquet jaciment. Montse 

Bassa, TV3, Barcelona.  

PS castells 

PG plaça 

PM cavallers 

PS gent fent el recorregut 

per l'interior del Born  

25” 13:47” 

C.DIR El Partit Popular català ha celebrat la Diada al parc 

de la Guineueta a Barcelona, a Nou Barris... 

PM presentadora 7” 13:54” 

OFT ...la presidenta del partit Alicia Sánchez Camacho ha PG acte PP 28” 14:22” 
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format amb altres dirigents de la formació un 

mosaic amb el seu últim lema “els catalans som gent 

legal”. Sánchez Camacho demana recuperar el seny 

davant la ruptura que segons ells propugnen 

Convergència i Esquerra. En l'acte, que ha acabat 

amb la interpretació del cant de la senyera, el Partit 

Popular ha repetit la crida a la resta de partits 

contraris a la independència a formar una majoria 

amb capacitat de governar  

PM  Alicia Sánchez 

Camacho 

PS mosaic amb tràveling 

INS Vull dir que ens situacions excepcionals es podem 

produir resultats inesperats. Catalunya en un futur es 

mereix una coalició de Govern no independentista 

que garanteixi la convivència dels catalans i la 

convivència amb la resta dels nostres germans 

espanyols. Els catalans no estem condemnats a patir 

sempre el nacionalisme. El podem superar 

PM  Alicia Sánchez 

Camacho 

25” 14:47” 

OFT I al barri de la Barceloneta, ciutadans ha fet amb 

militants i simpatitzants del partit un brindis per la 

convivència i per la unitat de catalans i espanyols, 

mentre assegura d'altres utilitzen la Diada  per 

aixecar fronteres entre iguals. Convençut que el seu 

partit lidera el sector constitucionalista a Catalunya, 

Albert Rivera ha instat Mas ha convocar eleccions 

anticipades quan finalment, ha dit, fracassi la 

consulta 

PM Rivera 

PG acte 

PM parella amb la 

samarreta “aquest català 

no vol la independència” 

27” 15:14” 

INS No hi haurà referèndum i ho sabem, doncs 

evidentment és un fracàs electoral i és un fracàs de 

legislatura, per tan, només queden unes eleccions 

precipitades. Si a més a més sumem que el cas 

Convergència ha explotat i que l’única manera de 

parar la Comissió d'Investigació és tocant la 

campana del fi de legislatura doncs estic convençut 

que Artur Mas posarà fi a la legislatura, primer 

perquè ha fracassat i segon per salvar-se, ja veurem 

si d'una comissió d’investigació o d’acabar imputat 

juntament amb Pujol  

PM Rivera 28” 15:42” 

C.DIR Aquest any també des de l’àmbit municipal s'ha 

aprofitat la Diada per donar suport explícit a la 

convocatòria de la consulta. S'han fet 

concentracions en diversos ajuntaments i les entitats 

pro consulta han lliurat als alcaldes el compromís de 

diversos col·lectius, entitats cíviques, culturals, 

veïnes o esportives a favor de poder votar el dia 9 de 

novembre  

PM presentadora 21” 16:03” 

BVU L'alcalde de Barcelona ha rebut el document de 

compromís pel dret a decidir signat per unes 1500 

entitats i associacions cíviques. La iniciativa parteix 

de l'Assemblea Nacional Catalana perquè ciutadans 

i entitats donin suport a les instruccions per tirar 

endavant la consulta. A Barcelona l'acte ha comptat 

amb la presencia d ‘Òminum Cultural que ha fet una 

crida a regidors i alcaldes ha donar suport al 9N 

PA home donant el 

document a l'alcalde Trias 

PG acte 

PA Muriel Casals 

22” 16:25” 

INS No el podem fer sols, necessitem els nostres 

representants electes i els que són a la primera línia 

són els regidors i els alcaldes del nostre país  

PM Muriel Casals 12” 16:37” 
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BVU Joan Rigol des del pacte nacional pel dret a decidir 

ha agraït les noves adhesions i s'ha mostrat  

convençut que la consulta es farà.  

PG acte 

PG públic assistent 

8” 16:45” 

INS La nostra reivindicació ha de ser cívica i 

democràtica, que és la força de debò que tenim, no 

en tenim cap més. Fent això us asseguro i ho sabeu 

tots vosaltres que guanyarem 

PM Rigol  14” 16:59” 

BVU L'alcalde de Barcelona ha agraït el document i s’ha 

compromès a treballar per fer possible la consulta  

PG acte 5” 17:04” 

INS Barcelona referma la seva voluntat de treballar amb 

tots vosaltres amb les diferents institucions i entitats 

de la ciutat i el país per fer-la possible 

PM Trias 13” 17:17” 

BVU A Lleida l'alcalde Angel Ros ha rebut l’adhesió 

d'una cinquantena d'entitats. Del corrent catalanista 

del PSC han defensat una consulta pactada  

PG acte a Lleida 8” 17:25” 

INS La democràcia és dialoga, participar, pactar i és 

votar 

PM Angel Ros 5” 17:30” 

BVU Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona també 

ha rebut ala seus signants al peu del monument a 

Jaume primer i ha dit que l'exemple dels defensors 

del 1714 ha de servir per resoldre en 'actualitat 

conflictes internacionals i de corrupció. 

A Girona avui s'ha fet un acte unitari amb la 

Generalitat, la Diputació i l'ajuntament. Dimarts ja 

es va fer l'acte de lliurement d’adhesions d'una 

quarantena d'entitats. Un lliurement que s'ha repetit 

en centenars d'ajuntaments de tot Catalunya 

PG acte Tarragona 

PG acte Girona 

25” 17:55” 

C.DIR Entre tots actes previstos per avui sense cap mena 

de dubte, el que centra tota l'atenció és la V. A pocs 

metres d'on ens trobem ara mateix a la plaça  de les 

Glòries és on s'uniran els 2 extrems de la senyera 

humana que formaran els participants, allà al vèrtex 

hi ha Carles Prats, Carles, tot apunt a aquesta hora 

aquí? 

PG set de TV3 a Glòries 21” 18:16” 

C.DIR Sí, és tot a punt aquí a la plaça de les Glories on 

com deies confluiran aquesta tarda la senyera 

humana. Aquets mosaic que vindrà des de la 

diagonal i la gran via. Ara mateix el que està passant 

són els assajos previs a les 17:14, l'hora més 

simbòlica de la jornada... 

PG set de TV3 a Glòries 

PM presentador 

26” 18:42” 

OFT ...En aquests moments, fa escassos instants estaven 

cantants i assajant el cor jove de l'orfeó català i 

també el cor del països catalans estaven cantant el 

cant de la senyera i la cançó “ara és hora”. Hi ha 

molta gent ja que està circulant per aquí a aquesta 

zona de la plaça de les Glòries tot i que ja no poden 

acostar-se fins aquí perquè hi ha un permetre de 

seguretat podríem dir per la fila 0, per les autoritats. 

Que seran les que conduiran la pancarta, que 

arribarà fins al punt on ens trobem, aquest vèrtex on 

a les 17:14 com dèiem es cantarà aquest himne “ara 

és hora”... 

PM gent a Glories 

assajant 

PG escenari 

PG set de TV3 a Glòries 

37” 19:19” 

C.DIR ...un himne dels països bàltics que s'ha adaptat per 

l’ocasió i en aquell moment hi haurà un jove que 

PM presentador 20” 19:39” 
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dipositarà simbòlicament, un vot per reivindicar el 

dret a decidir, un jove nascut precisament el 9 de 

novembre del 98, per tan farà 16 anys el 9N. Serà 

dels joves que podrà votar per primera vegada i 

sacava fent aquesta consulta... 

OFT ...Ara mateix el que està passant a la plaça de les 

glòries és que continuen entrant molts autocars. Els 

cotxes privats que estan entrant són molt pocs i són 

molts els autocars carregats de gent que volen 

assistir en aquesta jornada que culminarà com dèiem 

a les 17:14 i després hi haurà una sèrie de 

parlaments. Acabarà Carme Forcadell, la presidenta 

de l'Assembla Nacional Catalana que aquest matí ja 

ha dit, s'ha mostrat molt esperançada per 

l’assistència que hi haurà aquesta jornada i ha dit 

que esperen que sigui la mobilització més gran mai 

vista a Europa.... 

PM gent a Glories 

assajant 

PG aeri escenari  

PG transit a Glòries 

30” 20:09” 

C.DIR ...una mobilització, ha explicat, que té un objectiu 

molt clar 

PM presentador 4” 20:13” 

INS Volem que vingui tothom i el que volem demostrar 

és la nostra força de voluntat perquè nosaltres fem la 

V de votar i de voluntat, per tan el que volem és 

continuar demostrant al món que no ens aturarem, 

que ho tenim molt clar, que som molts els que ho 

volem i especialment el nostre missatge és que el 9 

de novembre votarem. 

PM Forcadell 24” 20:37” 

C.DIR Els organitzadors han reiterat molt el missatge 

d'aquesta convocatòria. V, i no per casualitat, V de 

votar  també de voluntat i de victòria. Justament 

aquests són els noms amb els quals han batejat els 

tres escenaris d'aquesta mobilització d'avui... 

PM presentador 17” 10:54” 

OFT ...el que hi ha aquí a la plaça de les glories però 

també el que hi ha a la plaça Cerdà i a la plaça Pius 

XII 

GPG aeri Glòries 6” 21:00” 

C.DIR Gràcies Carles, doncs efectivament ara veiem aquest 

escenari principal de les Glòries però com deies hi 

ha instal·lats dos altres escenaris més a cada punta, a 

la plaça Pius XII on hi tenim a l'Elena Garcia 

Melero i a la plaça Cerdà on Hi ha Lidia Pradanos. 

Comencem per aquí Lidia, a aquesta hora una de les 

preocupacions és la mobilitat perquè d’aquí a pocs 

minuts concretament a les 3 de la tarda comencen 

les restriccions de transit , sembla però que tothom 

s'ha espavilat d'una manera o altra, oi? 

PM presentadora 

Partició pantalla: PM 

corresponsal a Cerdà i 

PM corresponsal a Pius 

XII 

30” 21:30” 

C.DIR Bon dia Núria, doncs sí, s'ha espavilat hi ho ha fet 

de bon matí. La get molt mentalitzada no volia 

trobar-se amb embussos de trànsit, han agafat, amb 

els que hem parlat nosaltres, el cotxe particular, han 

aparcat tranquil·lament al voltant de les 11 del matí i 

conscienciats que venien a passar un dia tranquil , 

un mati de voltes per la ciutat, dinant aquí i estar a 

punt per accedir als trams. En aquest braç de la V on 

estem nosaltres aquí tocant a la plaça Ildefons 

Cerdà... 

PM corresponsal a Cerdà  30” 22:00” 

OFT ...hi ha 33 trams en tot aquest braç. Ha estat un matí PG plaça Cerdà 14” 22:14” 
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molt tranquil però el cert és que ara fa res, escassos 

segons si haguéssiu demanat la connexió, ha estat 

un moment una mica caòtic perquè no ... 

C.DIR ...sabíem on col·locar-nos, han començat a entrar 

autocars que estava previst que entressin cap a les 

12 del migdia, s’ha retardat aquesta arribada... 

PM corresponsal a Cerdà 9” 22:23” 

OFT ...i han començat a entrar per aquest punt de la Gran 

Via molts autocars descarregant gent, evident gent 

normal, en un ambient molt festiu, amb ordre... 

PG aeri de gent a Gran 

Via 

11” 22:34” 

C.DIR ...però era maco de veure aquesta imatges. Com 

deies a les 3 es tancarà el transit a tots els punts 

d'aquesta V d'aquest 11 de setembre, i com es farà? 

Doncs hi haurà un camió i un escenari que es 

traslladarà de la plaça Sala Bernat on és ara fins al 

vell mig de la Gran Via... 

PM corresponsal a Cerdà 25” 22:59” 

OFT ...i serà el punt on es quedarà tallada aquesta via. Un 

repte com comentàveu de mobilitat sense precedents  

a la ciutat de Barcelona.  

PG Gran Via 9” 23:07” 

BVU Si algú havia pensat aparcar en aquest pàrquing a 

l'estació de Badalona ha fet tard. És un de les 

desenes d’aparcament a les rodalies de Barcelona on 

es recomanava deixar el cotxe. A les 11 ja estava ple 

però de banyistes. Al matí encara hi havia qui 

s’atrevia a entrar a la ciutat amb vehicle privat però 

molta gent ha seguit la consigna: arribar a Barcelona 

abans de l'hora de dinar i amb transport públic. 

Plaça Catalunya era un anar i venir de samarretes 

grogues i vermelles 

PG pàrquing 

PG platja 

PS cotxes per Barcelona  

PS torno de Renfe 

PS gent amb samarretes 

vermelles 

27” 23:34” 

INS Som de Pallejà i hem vingut amb vehicle particular 

fins al costat de l'estadi olímpic. Ja hi havia molta 

gent a les 10 i mitja del matí  

PM home 40 anys 7” 23:41” 

INS Moltíssima gent, el tren venia des del Vendrell, però 

quan ha arribat a Vilafranca ja anava ple 

PM home 65 anys 6” 23:47” 

INS Ara hem vingut a agafar el metro per anar a la 

Ciutadella a veure el Parlament, perquè no l'hem 

vist mai i ens fa il·lusió 

PM dona 50 anys 9” 23:56” 

F.DIR Al llarg de tot el mati el flux de gent a les estacions  

de metro i tren al centre de Barcelona ha estat 

constant, però és a partir del migdia quan es preveu 

l’afluència màxima, per això s'ha reforçat el 

personal  que ajudarà a controlar les arribades 

massives de gent 

PM corresponsal  14” 24:10” 

BVU L'arribada d'autocars també ha estat continua, n'hi 

ha 2000 d'acreditats als quals s'ha reservat un lloc a 

prop de la V 

PS busos 6” 24:16” 

INS Hem vingut amb uns autocars de Perpinyà perquè ja 

no hi havia autocars que poguéssim llogar a la 

província de Girona 

PM home 55 anys 9” 24:25” 

INS Duran el trajecte hem vist molts autobusos sobretot 

en el peatge i molts autocars i motos també 

PM dona 55 anys 5” 24:30” 

BVU I mentre uns arriben els altres se'n van tots aquells 

que tenien un vol per aquesta tarda se'ls ha 

PS bus que va a l'aeroport 

PG parada de bus 

13” 24:43” 
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recomanat abandonar la ciutat abans de les dues. 

Iacma Montercde, TV3, Barcelona.  

BVU Volen votar i ho diuen amb moto i des de Vic. Més 

de 800 motoristes han arribat a primera hora del 

matí aquí a la capital d'Osona convocats per 

l'associació “moters independentistes”. Un grup 

d'aficionats a les dues rodes que han fet la crida 

sobretot a través de les xarxes socials 

PG plaça de Vic amb les 

motos posades en forma 

de V 

PS motoristes decorats 

amb estelades 

17” 25:00” 

INS Que millor que Moters Independentistes que ja fa 

temps que estan lluitant per la causa i així arribem a 

Barcelona d'una manera diferent i més fàcil 

d'aparcar 

PM moter 9” 25:09” 

INS Com diu tothom és un dia festiu, no és festiu, és de 

treball pel nostre país i venim d'Arenys 

PM moter 5” 25:14” 

INS Arribarem a Barcelona, unes 1200 motos, o sigui, 

que farem una mica de soroll. Espero que ens sentin 

des d'un altre lloc 

PM moter 8” 25:22” 

BVU D'aquesta manera s'ha iniciat també la concertació 

convocada per l'ajuntament de Vic en suport al 

procés sobiranista i és que l'associació de municipis 

per la independència que agrupa uns 700 

ajuntaments catalans va fer una crida als seus 

associats per tal que entre ahir a la nit i aquest mati 

es celebressin a totes les localitats concentracions 

prèvies a la manifestació de Barcelona per reclamar 

el dret a decidir 

PG plaça ajuntament 

 

PG aeri plaça ajuntament 

PS motos sortint de la 

plaça  

21” 25:43” 

INS Fa temps que parlem els catalans amb soroll, amb 

cançons amb bones paraules però s'ha de voler 

escoltar per poder sentir 

PM Josep Maria Vila 

d'Abadal 

8” 25:51” 

F.DIR A 2/4 d'11 del matí han sortit d’aquí, de la plaça 

major de Vic direcció Manresa. Passaran pel Bruc i 

entraran a Barcelona per la Diagonal, on diuen que 

volen fer molt de soroll perquè se n'assabentin 

també fora de Catalunya. Rosa Talamàs, TV3, Vic 

PM corresponsal. Les 

motos van sortint darrere 

seu 

15” 26:06” 

C.DIR Som a escassos minuts per arribar a les 3 de la tarda 

que és l'hora culminant perquè es tallin els accessos 

a la ciutat de Barcelona. Insistim que és un repte 

sense precedents a la ciutat i ens acompanya el 

Carles Reyner que és l'intendent de la Guàrdia 

Urbans, Carles, bona tarda 

G (Guàrdia): Bona tarda 

P (periodista): ara mateix a punt de fer-se les 3 de la 

tarda, quina és la màxima preocupació per la 

guàrdia urbana pel que fa a mobilitat? 

G:les coses estan anat com toca i ara el que toca é 

suposar el camió aquí al mig i tallar  tan la Gran Via 

com la Diagonal i començar a fer els desviaments. 

Estem una mica preocupats entre cometes pel tema 

dels autocars perquè estan arribant una mica més 

just del que ens pensàvem. És cert que ens els seus 

punts d'origen havien de fer unes celebracions i ara 

venem, però dels 2000 i pico que tenim fins fa poc 

n'hi havia molt pocs. Ara fa una minuts ja estaven 

entrant de forma massiva i ara conjugar l'entrada 

dels autocars amb el tall de les vies doncs això ens 

PM corresponsal 

PM policia 

2:50

” 

28:56” 
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preocupa una mica més.  

P: per tan segons els càlculs de la guàrdia urbana un 

centenar d'autocars que han entrat. 

G; sí, un centenar era abans, ara segurament ja s'ha 

quintuplicat però falta molta gent encara 

P: però recordem que els autocars tenen un lloc 

destinat per aparcar  

G: sí cada autocar ha d'anar a un lloc determinat ja 

està tot estudiat. El tem és que si ara tallem, les rutes 

que tenien previstes hauran de variar-les i haurem de 

fer un esforç addicional per encabir-los però segur 

que es farà bé 

P: aquesta dies hem sentit recomanacions bàsiques: 

tranquil·litat, no tenir pressa, perquè en un altre dels 

punts que preocupa en aquest dispositiu de mobilitat 

és més la sortida que l'entrada? 

G; sí això és com un espectacle quan la gent 

comença a arribar i van omplint l'escenari i alhora 

de sortir surten tots de cop. Fixeu-vos que ara ja 

tenim algun problema quan tallem per adequar 

l'entrada, a la sortida el que està clar és que la gent 

s'ho ha de prendre amb clama sense presses. Jo crec 

que s'ha de gaudir el dia, paciència i tranquil·litat a 

l'hora de sortir i sense presses ja anirem cap a casa 

P: en tot cas aquest matí certifiquem que no hi ha 

hagut cap incident greu pel que fa a la mobilitat en 

el que porten de Diada? 

G: no, de mobilitat no hi ha hagut cap problema de 

cap classe. És veritat que ara a l'eixample s'està 

espessint la circulació i era d'esperar que el que 

quedava entre gran via i la Diagonal cada vegada hi 

hagués més dificultat per circular. Si algú té pensat 

venir amb cotxe privat que no ho faci i a partir 

d’aquí ja ens haurem adequant a tot 

P: gràcies, que vaig molt bé. En tot cas recordem 

que a les 3 es tallen tots els accessos a la ciutat de 

Barcelona.  

C.DIR Gracies, Lidia, doncs són exactament ara les 3 de la 

tarda. Tenim un altre punt pendent amb l’Elena, tu 

ets a l'altre punt de la  V, a la plaça Pius XII, quin 

ambient hi ha aquí Elena, endavant. 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadors i PM 

corresponsal  

10” 29:06” 

C.DIR Doncs en aquets moments un ambient molt festiu, 

moltes samarretes grogues i moltes samarretes 

vermelles, i molt és festiu que ho serà quan el camió  

escenari que tinc a mà esquerra se situï al vell mig 

de la calçada, queden molt pocs minuts. Tallaran 

l'avinguda diagonal i partir de les... 

PM corresponsal 17” 29:23” 

OFT ...4 de la tarda com deies, comencen les actuacions 

organitzades per Tremenda, Joan Rovira i els Pepet i 

Marieta i un discurs a l'escenari de la Voluntat a 

càrrec de l’actor Sergi López. El mestre de 

cerimònies serà l'escriptor i periodista Marius Serra. 

També hi haurà actuacions, molts crits 

d’independència com esteu escoltant (crits 

d’independència) i colles castelleres a càrrec aquí al 

tram 1... 

PG aeri de la diagonal 

PG de l'escenari  

24” 29:47” 

C.DIR ...dels Xiquel·los del Delta. Com que és l'hora de PM corresponsal 10” 29:57” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

dinar els hem preguntat a tots els manifestants  què 

pensaven fer: si menú, carmanyola o entrepà i això 

és el que explicaven  

BVU Abans de la V baixa hi ha la B alta i com entretenir 

al boca quan apreti la gana també ha d'estar previst 

PG carrer 

PP entrepà 

8” 30:05” 

INS És truita a la francesa amb orenga i formatge PP entrepà 3” 30:08” 

INS Avui per temes pràctic em sembla que és millor 

entrepans, sinó després arrossegar la carmanyola tot 

el dia no va bé.  

PM home 30 anys 6” 30:14” 

INS Una mica de llom amb formatge, no fa gaire bona 

pinta però és molt bo 

PP entrepà 4” 30:18” 

INS Nosaltres portem entrepans per estalviar una mica PM noi 25 anys 4” 30:22” 

INS Jo no, jo tenia previst anar a menjar alguna cosa en 

un restaurant 

PM noi 25 anys 6” 30:28” 

INS Abans de sortir de Terrassa hem repartit uns pícnics 

per tothom, la gent els té a la motxilla. Ara per aquí 

també en repartirem una quants  

PM home 30 anys 6” 30:34” 

INS Avui voltarem per la ona on tenim el tram de la via i 

mirarem per on podem dinar, algun restaurant 

PM noia 20 anys 7” 30:41” 

INS Els qui tenen coneguts a Barcelona disposen d'una 

tercera via, anar a dinar a casa dels amics 

 5” 30:46” 

INS Fa dos anys ja vaig enviar un whatsapp dient 

“tothom que vulgui venir a Barcelona tindrà pa amb 

tomàquet i botifarra amb seques”, més català no pot 

ser. I aquest any vaig dir qui vulgui repetir el de fa 

dos anys doncs que vingui 

PM home 50 anys 

PP fideuà 

PG cuina 

13” 30:59” 

BVU Un bon exemple de coordinació, els veïns i 

restauradors del passatge Pellicer: organitzen un tast 

per tots els locals. Ningú no es queda amb gana però 

es menja amb moderació, es tracta de fer una V 

baixa i no una W doble 

PS passatge Pellicer 11” 31:10” 

INS L'any passat nosaltres vam anar a l'Ampolla ens van 

tractar molt bé i llavors el que mirem ara és que la 

gent que ve de fora de Barcelona tingui restaurants i 

llocs on poder dinar  

PM restaurador 8” 31:18” 

F.DIR És l'hora de dinar i aquí el vall de xifres també serà 

inevitable. Tan els partidaris de l'entrepà, com els 

partidaris d'entaular-se es senten ben recolzats. Oriol 

Esteve, TV3, Barcelona.  

PM corresponsal  10” 31:28” 

C.DIR Sigui com sigui veiem que la V està mobilitzant 

moltes persones d'arreu del país i moltes venen de 

fora de Barcelona, de les comarques de Tarragona, 

Lleida i Girona que han hagut de sortir ja fa hores 

amb tren , autocar o vehicle particular. Les opcions 

han estat diverses i anem a fer un recorregut pel 

territori començant per Lleida. Carolina Gili, aquí 

els actes institucionals i oficials s'han hagut 

d'avançar a primera hora doncs per tenir temps 

d'arribar aquí a Barcelona, no? 

PM presentadora 

Partició pantalla en tres: 

PM de tos els 

corresponsals a Lleida, 

Girona i Tarragona.  

30” 31:58” 

C.DIR Efectivament, la majoria de poblacions de municipis 

tan de la plana com del Pirineu de Lleida, els actes 

PM corresponsal  43” 32:41” 
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s'han hagut d’avançar entre les 8 i les 11 del matí o 

bé ahir al vespre, per facilitar l'anada de lleidatans 

cap a Barcelona. De fet aquí on ens trobem, a la Seu 

Vella, que és aquí on s'han fet les ultimes ofrenes 

florals, s'ha fet s'ha fet l'acte institucional de la 

Paeria, un dels últims abans que desaparegués 

tothom. L'Assemblea Nacional Catalana calcula que 

la demarcació de Lleida sortiran unes 20.000 

persones, això és un 40% més que l'any passat . Ho 

han fet a traves dels 220 autocars que s'han fletat a 

traves de l'Assembla i que s'han quedat curts i la 

majoria dels lleidatans s'han hagut de buscar la vida 

pels seus propis mitjans 

BVU Guarneixen les cotxes per anar a la via catalana. Ben 

equipats han quedat al centre del poble i es preparen 

per passar el dia a Barcelona 

PS cotxe guarnit 10” 32:51” 

INS Aigües, aquarius, cerveses, coca coles... PP nevera càmping 6” 32:57” 

BVU Tot i que sortiran molt abans que els autocars molts 

lleidatans sobretot famílies han decidit agafar el 

cotxe perquè creuen que els serà més còmode 

PG carrer amb cotxes a 

punt per marxar  

7” 33:04” 

INS Tenim un nen jovenet i l'any passat ja van provar 

d'anar a la via catalana amb el cotxe i vam estar 

molt bé i avui hem cregut que seria millor anar-hi 

amb cotxe 

PM home 35 anys 10” 33:14” 

BVU Altres volen evitar les cues i els col·lapses que es 

volen formar  en la tronada 

PG carrer amb cotxes a 

punt per marxar  

4” 33:18” 

INS Mirarem de deixar els cotxes no a Barcelona ciutat, 

sinó a Esplugues de Llobregat i anirem amb el tram 

baix fins a Barcelona 

PM home 35 anys 10” 33:28” 

F.DIR Ja fa dies que a les comarques de Lleida no hi ha 

autocars per anar a la via catalana, per això molts 

lleidatans es desplacen fins a Barcelona amb 

vehicles privats  

PM corresponsal  9” 33:37” 

BVU Pugen els cotxes i arrenca la caravana, comença un 

llarg dia a la carretera. Igual que per aquesta joves 

de Tàrrega, de l’associació cultural Guixanet, van a 

la V amb furgonetes perquè hi porten aquesta vestia 

popular “Lo Tocino”. El desmunten per carregar-lo i 

ahir a la tarda ja van marxar amb dues furgonetes 

cap a Barcelona.  

PS cotxes sortint a la 

carretera 

PG carretera 

PS porc 

PG carregant el porc a la 

furgoneta 

PS furgoneta a la 

carretera 

21” 33:58” 

INS Havíem d'anar amb dues furgonetes, una per portar 

la gran bestia i l'altre per portar els verros perquè 

d'aquesta manera també anem amb els trajes, amb 

tot. Anem vestits de catalans per donar una mica 

més de color a l'espectacle també. 

PM home 35 anys 14” 34:12” 

OFT A més a més de furgonetes i cotxes un grup de 

motoristes s'ha concentrat a primera hora del matí 

als afores de Lleida. Preparats per a l’ocasió cadascú 

ha buscat la seva manera d'anar a la V. Teresa 

Macià, TV3, Alcarràs.   

PG trobada de motos a la 

benzinera 

PS moto 

13” 34:25” 

C.DIR 420 autocars han sortit al llarg del matí d'arreu de 

les comarques de Girona per portar 23.000 persones 

PM corresponsal 21” 34:46” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

fins a la V. Ho han fet d'arreu del país i com dèiem 

alguns fins i tot han hagut de fer 2 viatges  perquè 

no n'hi havia prou. Pel mateix motiu se n'han hagut 

de contractar també a fora de Catalunya 

BVU Els que avui han triat la opció d'anar amb autocar ho 

fan per... 

PG concertació de busos 

a Girona 

6” 34:52” 

INS Jo crec que és la manera més còmode per arribar a 

Barcelona, et deixen allà mateix 

PM home 75 anys 5” 34:57” 

INS És més pràctic per aparcar i per tot i així també hi 

anem amb gent que coneixem i és més divertit 

PM dona 40 anys 6” 35:03” 

INS Per comoditat, perquè podem anar amb la família i 

amb la colla i és una manera d'anar tots junts 

PM home 40 anys  7” 35:10” 

BVU Molts s'han preparat per passar tot el dia al carrer, 

d'altres improvisaran 

PG carrer 4” 35:14” 

INS Portem entrepans, aigua i portem més estelades en 

la motxilla 

PP bossa 7” 35:21” 

INS Hem reservat restaurant allà perquè el dia serà llarg i 

porto una ampolla d'aigua per després de la 

manifestació per si un cas  

PM home 75 anys 8” 35:29” 

BVU A Roses 350 persones han pujat als autocars on 

escalfaven l'ambient. (se sent in inde 

independència). A les 11 del mati ja han agafat 

carretera per evita col·lapse. La demanda d'autocars 

ha obligat a l’organització a contractar-ne una 

trentena de la Catalunya nord. A Figueres mentre 

esperaven la seva arribada (se senten els Segadors).  

PS interior del bus 

PG bus a la carretera 

PG gent esperant el bus 

PG cor musical 

25” 35:54” 

INS Per fer patent que volem la independència i és el que 

necessitem. Espanya ens tracta malament doncs 

anem cap a la independència 

PM home 70 anys  10” 36:04” 

INS A veure si a nivell polític ens escolten i podem 

millorar les condicions que tenim actualment a 

Catalunya 

PM dona 40 anys 7” 36:11” 

F.DIR Des les comarques Gironines han sortit 

esglaonadament 420 autocars, d’aquí el gruix més 

important, 40 han marxat a la 1 del migdia. En total 

arriben a Barcelona d'arreu prop de 2000 autocars. 

Siun Birrun, TV3, Girona.  

PM corresponsal  17” 36:28” 

C.DIR Els últims autobusos que han sortit de Tarragona per 

incorporar-se aquesta tarda a la V ho han fet des 

d’aquí, des de la capçalera del circ, i és que moltes 

de les persones que van a Barcelona han participat 

abans en els actes institucionals aquí a Tarragona, 

com per exemple la ofrena floral al monument de 

Rafael Casanovas. I moltes d'elles després s'han 

afegit la concertació que ha organitzat l’Assemblea 

Nacional Catalana a la plaça de la Font per lliurar-li 

un manifest exigint el seu dret a votar a l'alcalde de 

Tarragona. Moltes hi han anat en autobús però 

moltes i moltes més en tren 

PM corresponsal  33” 37:01” 

BVU Els colors predominants aquest mati han estat el 

groc i el vermell en moltes de les estacions de la 

demacració de Tarragona. A l'estació de Reus hi 

PG gent al tren 

PM samarretes de al via  

16” 37:17” 
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havia gent que ha vingut des de diferents pobles 

perquè hi ha més oferta tan d'anada com de tornada  

INS Som de Falset i venim aquí perquè a Falset no hi ha 

cap tren per tornar, no hi ha cap combinació  

PM home 40 anys 6” 37:23” 

INS Les places d’autobús es van acabar de seguida i hem 

d'agafar el tren perquè no hi ha cap altra manera 

d'anar-hi 

PM noi 20 anys 6” 37:29” 

INS Tenim temps d'arribar a Barcelona amb 

tranquil·litat, dinar i anar-nos situant. Millor en tren 

que en autobús per nosaltres perquè així tens una 

mica més de llibertat 

PM dona 45 anys 10” 37:39” 

F.DIR Renfe no ha reforçat els combois de regionals a les 

estacions de Tarragona i avui el servei que s'ofereix 

és el d'un dia festiu, un 10% més que un dia laboral.  

PM corresponsal  10” 37:49” 

BVU Tot i això alguns trens ja sortien ben plens d'algunes 

estacions. A mig matí s’ha notat la major afluència 

de passatgers com a l'estació de la ciutat de 

Tarragona 

PS tren arribant a 

l'andana 

7” 37:56” 

INS Avui és un dia molt important, pensem que és un dia 

històric pel nostre país i estem molt contents de 

poder-lo viure, llavors què esperem? Doncs qui hi 

hagi molta gent 

PM dona 30 anys 8” 38:04” 

INS Llavors anirem a lagun bar, portem algun llibre per 

llegir mentre estem 2 o 3 hores, no sé quan tems 

trigarem i una mica relaxat. 

PM home 70 anys 12” 38:16” 

BVU Alguns usuaris han optat per la comoditat del tren 

d'alta velocitat per aprofitar el dia a Barcelona 

PM gent agafant l'AVE.  5” 38:21” 

INS Aquí portem el pa, aigua, formatge, portem 

truites...tot això que es porta per dinar i dinarem 

junts amb un altre grup. Cada persona porta alguna 

cosa i dinarem junts 

PP bossa 

PM dona 60 anys 

15” 38:36” 

BVU Tot i la gran afluència de gent en les demarcacions 

de Tarragona també s'ha optat pel vehicle privat i 

s'han contractat uns 400 autocars per participar en la 

V. Anna Massip, TV3, Tarragona 

PS controls de l'AVE 11” 38:47” 

C.DIR Agustí, aquí a Tarragona hi ha preparada la 

manifestació organitzada per Societat Civil catalana 

que és contraria a la consulta. Tenen previst estendre 

una bandera catalana a la muralla, quan han de 

començar aquests actes, explica'ns.  

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

corresponsal  

11” 38:58” 

C.DIR Doncs a partir de quarts de set de la tarda 

començaran aquesta actes amb el lema “recuperem 

el seny, recuperem la senyera” que organitza 

Societat Civil Catalana. Hi haurà com deies musica, 

i haurà un acte polític... 

PM corresponsal  11” 39:09” 

OFT ...també i projeccions aquí al darrere amb aquest 

tram de muralla que dona aquí a la capçalera de 

l’amfiteatre romà un lloc molt emblemàtic de la 

ciutat. A la vessant més política diguem-ne que 

participaran a més a més de Societat Civil Catalana, 

el Partit Popular, Ciutadans, UPyD i militants 

socialistes tan reconegudes com Carme Chacón.  

PG muralla 

PS gent al passeig  

PS paradeta de Societat 

Civil Catalana 

PP gorra “recuperem el 

seny, recuperem la 

senyera” 

28” 39:37” 
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Societat Civil Catalana vol reunir tots aquesta 

catalans i catalanes que no són sobiranistes 

INS Oferir una alternativa i expressar la veu de tots 

aquells catalans que ni compartim les raons del 

procés secessionista ni l'objectiu de la ruptura amb 

la resta d'Espanya. Volíem en aquest cas i en la 

jornada d'avui allunar-nos de Barcelona i també 

d'envoltar-nos d'un lloc molt simbòlic com és 

aquesta ciutat amb l'amfiteatre, les muralles, tenim 

aquí un compte que va ser capità de la Hispania 

interior, és la segona àrea metropolitana de 

Catalunya i per tan connecta perfectament passat i 

present  

PM Joaquim Coll 34” 40:11” 

C.DIR Lògicament seguirem també amb molta atenció la 

manifestació de Tarragona, aquesta tarda com dèiem 

a partir de 2/4 de 7. ens n'anem ara a Madrid perquè 

Rajoy continua inflexible i impassible a les 

apel·lacions d'Artur Mas. Aquesta Diada, com bé ja 

sabem, marcada per la reivindicació popular degut 

al 9 de novembre, el president espanyol no s'hi ha 

referit per res al Congrés on avui hi havia ple, però 

en canvi, Josep Capella, si que ha aprofitat un acte 

sobre trasplantaments.  

PM presentadora 28” 40:39” 

C.DIR Sí, amb els trasplantaments de rerefons Mariano 

Rajoy ha aprofitat per llençar un missatge especial 

ho ha dit clarament en el dia en que estem sobre la 

solidaritat  entre els espanyols... 

PM corresponsal  13” 40:52” 

OFT ...sobre la unitat d'Espanya, sobre la vertebració i 

sobre la integració amb més a més de recordar que 

si tothom fes els deures les coses anirien millor. 

Mariano Rajoy s'ha aprofitat d'aquesta situació que 

diu que és exemplar a tot el món 

PS Rajoy en l'acte 

PG acte 

15” 41:07” 

INS I vull assenyalar en un dia com avui que la 

solidaritat és la major manifestació de la nostra 

identitat com a espanyols. I aquesta generositat fa 

que els òrgans vital dels espanyols donin vida a 

altres persones sense important d'on vingui. Aquesta 

realitat fa que per exemple un andalús pugui viure 

gràcies a un cor català o que un gallec tingui llarga 

vida gràcies a la generositat d'un madrileny. I si 

tothom complís amb el seu deure com es compleix 

aquí i si tothom fes les coses bé, sense cap dubte 

seriem millor com a país.  

PM Rajoy 44” 41:51” 

OFT Aquí al Congrés hi ha hagut ple, no és dia festiu a 

Madrid, però això si, amb la mirada i els ulls posats  

als missatges que sortien avui des de Catalunya. 

Reivindicacions i paraules des de tots els grups, 

evidentment no hi ha hagut moviments nous des 

dels partits espanyols ni tampoc des dels catalans.  

PG Congrés 

PM Montoro 

PG Congrés 

23” 42:14” 

INS Com voldríem que estigués Catalunya l'any que ve? 

en aquest sentit tots desitjaríem que Catalunya no 

estigui trencada i que Catalunya estigui més unida i 

que hi hagi millor convivència de la que tenen ara 

mateix i que es vagi assentant el sentit comú allà 

PM Alfonso Alonso  21” 42:35” 

INS No sabem el que finalment acabarà fent el senyor PM Antonio Hernando  13” 42:48” 
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Mas. El que convindria que fes és entrar en raó i 

inclús acceptar aquest full de ruta que tenim els 

socialistes 

INS A la democràcia no se li podem posar ni portes ni 

barreres per molts que el Partit Popular i els qui els 

acompanyen ho intentin més tard o més d'hora la 

ciutadania de Catalunya podrà fer el que vulgui , 

que és decidir el seu futur 

PM Joan Coscubiela 11” 42:59” 

INS Volem perquè el govern pugui relacionar sobre el 

que avui està passant a Catalunya: la manifestació 

pacifica, reivindicativa, festiva, que en el fons els 

que es van a manifestar, una part de la població 

catalana és en aquest sentit de voler votar el 9 de 

novembre 

PM Josep Sánchez  Llibre 20” 43:19” 

C.DIR Sánchez  Llibre que va ser un dels protagonistes de 

l'atac, de l'assalt feixista de fa un any al centre 

cultural Blanquerna, duran la celebració de la Diada. 

Aquesta any no hi és a l'acte institucional però si 

que hi haurà un acte en el mateix lloc i evidentment 

amb més protecció policial perquè aquest tema que 

encara està pendent de judici un any després, els 

grups que van fer aquest assalt , grups falangistes i 

altres membres d'extrema dreta han convocat una 

manifestació per protestar contra la Diada. Altres 

indrets de Madrid actius a favor del dret a decidir 

també faran concentracions 

PM corresponsal  41” 44:00” 

C.DIR Gracies Josep, ho seguirem també amb atenció. 

Aquí entre els molts actes previstos a Catalunya hi 

havia també una trobada entre el president Artur 

Mas i mitjans de comunicació exclusivament... 

PM presentadora 13” 44:13” 

OFT ...estrangers. Davant d'una assistència nombrosa de 

corresponsals a Espanya i enviats espacials  

Barcelona per la Diada, Mas ha refermat la seva 

voluntat de convocar una consulta sobre la 

independència el 9 de novembre. Sempre amb la 

condició que es pugui fer de manera que sigui 

homologable democràticament davant la comunitat 

internacional  

PS de Mas entrant a la 

sala 

PG periodistes assistents 

PS Mas 

PG sala 

20” 44:33” 

INF Aquest 11 de setembre està tenint un gran ressò 

internacional, és portada a bona part dels diaris 

europeus més prestigiosos com el Financial Times 

britànic que titula “Catalunya un altre país”, o el 

francès  Le Monde que titula “els independentistes 

catalans desafien Madrid”, The Guardian mirant cap 

a Escòcia afirma que “els catalans també volen 

referèndum”. De fet aquesta tarda, la principal 

agencia d'imatges del món, la nord-americana 

Associated Press retransmetrà... 

PS noticies que apareixen 

als diaris internacionals 

esmentats 

31” 45:04” 

OFT ...en directe a partir de les 5 la formació de la V i 

desenes d'equips estrangers estan fent reportatge per 

anomenar el nou procés català com aquest de les 

imatges que veuen rodat ahir a Vic per la mateix 

Associeted Press. Mas va concedir ahir també tres 

entrevistes a mitjans públics europeus, la BBC 

britànica, la ZDF alemanya i l'agencia francesa 

PG ofrena floral 

PS castellers 

PG plaça major 

PS gent aplaudint i 

cridant independència 

28” 45:32” 
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France Press. (crits de in inde independència).  

INS El meu objectiu, el meu compromís, el meu desig, 

evidentment la meva esperança és poder votar el 9 

de novembre amb totes les garanties democràtiques 

de manera que la comunitat internacional i la Unió 

Europea pugui comprendre bé el resultat que hi hagi 

a Catalunya 

PM Mas 21” 45:53” 

C.DIR Doncs Europa mira avui cap a Catalunya per veure 

com s'està celebrant aquesta Diada , però des de la 

comissió europea continuen sense voler pronunciar-

se directa i explícitament sobre el procés sobiranista. 

Això sí, Francesc Serra, amb tot el que està passant 

aquests dies a Escòcia, podem dir que estan una 

mica més inquiets? 

PM presentador 

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

corresponsal 

21” 46:14” 

C.DIR Sí, la paraula potser seria incomodes davant de totes 

les preguntes referides a Catalunya  i a Escòcia. 

Aquí fins ara s'ha parlat en condicional amb supòsits 

i hipòtesis, però les enquestes a Escòcia i la possible 

victòria del sí a fet veure que és una possibilitat real, 

tangible que almenys s'han de prendre seriosament. 

Ahir mateix i consultat per la BBC, el futur 

president de la comissió europea, Junqueras que 

assumirà el mandat aquest novembre va dir que no 

volia fer cap comentari que es pogués mal 

interpretar. Al llarg de la setmana eles portaveus de 

la comissió han rebutjat fer cap comentari amb 

preguntes sobre Escòcia i avui mateix amb 

preguntes referides a Catalunya i a la manifestació 

d'aquesta tarda a Barcelona tampoc han volgut fer 

cap comentari fora càmeres que reconeixen que 

segons el que passi aquest dijous que ve a Escòcia la 

realitat els pot obligar a afrontar el debat ara si de 

manera més concreta, més especifica i amb 

arguments jurídics a la mà  

PM corresponsal 56” 47:08” 

C.DIR Gracies Francesc, doncs a Escòcia quan falta només 

una setmana pel referèndum el primer ministre 

escocès Alex Salmmon confiada cada vegada més 

en la victòria del Sí, tot i que un últim sondeig fet 

públic avui dona la victòria al No per un 53% dels 

vots. Carles costa ho segueix amb molta atenció, 

Carles, Salmmon ha parlat aquest matí amb els 

periodistes estrangers, s'ha referit al procés 

sobiranista català o a la Diada d'avui? 

PM presentadora  

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

corresponsal 

28” 47:36” 

C.DIR Sí, el més curiós és que aquest cop han estat els 

periodistes britànics, els que han fet aquesta 

pregunta a Alex Salmmon, li han dit si estava al 

corrent del que està passant avui a Catalunya i de si 

creia que una victòria del Sí a la independència 

d’Escòcia doncs acabaria afegint més pressió sobre 

Madrid. Nosaltres també hem insistit sobre aquesta 

qüestió però, però Alex Salmmond s'ha mantingut 

ferm a la postura de sempre. Avui...  

PM corresponsal 24” 48:00” 

OFT ...ha felicitat la Diada als catalans, però ha tornat a 

dir que tots dos processos són completament 

diferents , començant per la legalitat  

PG acte Salmmond 6” 48:06” 
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INS Celebro tots els dies nacionals, per descomptat, els 

meus amics de Catalunya. Sé que tenen una Diada 

nacional fantàstica, però entendran que la meva 

feina i la obligació en aquesta campanya és per la 

gent d’Escòcia, és una decisió que hem pres aquí i 

per tan no faig cap comentari sobre altres països i 

polítiques 

PM Alex Salmmond 25” 48:31

” 

 

Telenotícies 

vespre  

 

11/09/2014 

Sumari Plató  Bona nit. La Diada més reivindicativa i més massiva  

ha pres forma de V a Barcelona aquesta tarda 

Presentador-plató  6” 6” 

OFT 1.800.000 manifestants segons la guàrdia urbana 

han pintat amb els colors de ala senyera 11 Km de 

carrera i ha culminat amb el simbòlic vot d'una jove 

de 16 anys.  

(cortina) 

De la Diagonal a la Gran Via, gent vinguda de tota 

Catalunya ha participat en els trams de la gran 

manifestació fins a la plaça de les glories per 

reclamar la consulta  

(cortina) 

Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana 

qualifiquen la mobilització de victòria pacifica. Fan 

una crida  a la unitat dels partits pel dret a decidir  i 

insisteixen que els catalans estan preparats per votar  

el 9N.  

GPG aeri de la V 

PG aeri vèrtex  

PM noia dipositant el vot 

simbòlic 

GPG aeri de la V 

PM de Forcadell i Casals 

GPG aeri del vèrtex 

42” 48” 

INS Junts avui convoquem la consulta. Parlament, 

Govern de Catalunya, president posi les urnes 

PM Forcadell 10” 58” 

OFT el president Mas ha rebut als organitzadors, ha agraït 

la mobilització i es compromet a fer tot el necessari  

perquè la unitat per la consulta no s'esquerdi. Llença 

un missatge a Madrid perquè s’assegui a negociar 

PA Mas i Ortega rebent a 

membres de 

l'organització 

PM amb tràveling de la 

fotos amb tots els 

membres  

17” 1:15” 

INS Un missatge insisteixo d'una gran potència, de molt 

calibre que a Madrid haurien d'escoltar  i és el 

moment finalment que s'avinguin d'una forma o 

d'una altra a asseure’s a la taula a negociar els 

termes perquè el poble català ha de poder expressar-

se lliurement a les urnes 

PM Mas 21” 1:36” 

Plató  Sobre les repercussions de la manifestació d'aquesta 

tarda en parlarem amb el portaveu del govern , el 

conseller Francesc Homs, li preguntarem com ha 

rebut el govern aquesta demostració de força del 

carrer 

Presentador-plató  

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

Francesc Homs a plató 

també 

11” 1:47” 

OFT Televisions d'arreu del món mostren en directe la 

mobilització de Barcelona amb imatges dels 

moments culminants de la gran manifestació  

PS de plans de diverses 

televisions  

15” 2:02” 

Plató  I després de la V gegant i ha festa al passeig Lluis 

Companys de Barcelona... 

Presentador-plató  5” 2:07” 

OFT ...les actuacions de San José, dels Pets i la Gossa 

Sorda culminen aquesta jornada. Hi anirem en 

directe la  final d'aquest telenotícies 

PG escenaris concert 8” 2:15” 

Notícia OFT Una multitud de manifestants s'ha donat cita a GPG aeri del vèrtex 33” 2:48” 
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Barcelona per reclamar poder votar el futur de 

Catalunya. Una autentica marea humana. Gent 

vinguda d'arreu del país, alguna després d'haver 

passat tot el dia a Barcelona. L’Avinguda Diagonal i 

la Gran Via han quedat plenes i han dibuixat una 

senyera que en forma de V com estava previst ha 

tingut el vèrtex a la plaça de les glories.  

PM noia dipositant el vot 

simbòlic 

GPG aeris de diversos 

trams de la V 

BVU Finalment ha estat una noia de Rubí, l'Emma que 

farà 16 anys el nou de novembre l'edat mínima per 

votar en la consulta qui ha donat el tret de sortida a 

la via catalana 2014. ho ha fet dipositant el seu vot 

simbòlic en una de les 947 urnes que omplien 

l'escenari en representació de tots els municipis de 

Catalunya on els convocants de la manifestació 

voldrien que es voti el futur polític de Catalunya el 

proper novembre. 1.800.000 persones segons la 

guàrdia urbana i tan sols mig milió segons la 

delegació del govern central han participat d'aquesta 

gran V que ocupaven els 11 Km de la Gran Via i 

l’avinguda Diagonal barcelonines formant una 

enorme senyera que vol ser la imatge que doni lla 

volta al món . Un original escenari que des de tres 

puntes han fet actes, des d’aquí s'han fet diverses 

intervencions. Carme Forcadell, presidenta de 

l'Assembla Nacional Catalana, ha apel·lat 

directament als dirigents del país 

PG vèrtex 

PM noia dipositant el vot 

GPG aeri del vèrtex 

GPG aeri de diversos 

trams de la via 

GPG plaça de les glories 

1:00

” 

3:48” 

INS Demanem als nostres representants polítics que 

siguin dignes del poble que els ha votat. Parlament, 

Govern de Catalunya, president posi les urnes 

PM Forcadell 10” 3:58” 

BVU Forcadell també ha demanat voluntaris per 

convèncer entre avui i el 9 de novembre el màxim 

nombre d'indecisos. La presidents d'Òmnium 

cultural, Muriel Casals ha instat als polítics a 

mantenir la mateixa unitat que la gent ha mostrat 

avui al carrer  

GPG varis trams de la V 15” 4:13” 

INS Volem que la força d'aquesta mobilització arribi als 

nostres representants. Si ells no ens fallen nosaltres 

no els fallarem  

PM Muriel Casals 11” 4:24” 

BVU El tercer convocant de la manifestació Josep Maria 

Vila d'Abadal, president dels municipis 

independentistes ha fet aquest anunci 

PS Forcadell i Casals 

pujant a l'escenari 

7” 4:31” 

INS Els municipis, segons el vostre mandat, farem plens 

i aprovarem el recolzament de tots els pobles i 

ciutats  de Catalunya a la llei i el decret 

Josep Maria Vila 

d'Abadal 

11” 4:41” 

BVU Paral·lelament entre d'altres l'actor Sergi López, ha 

insistit a no oblidar la resta de països catalans i a no 

acceptar dilacions en el procés. Durant l'acte 

diferents grups musicals hi han posat la banda 

sonora a la Diada. El pare de la rumba catalana, 

Peret recentment traspassat ha estat recordat. La via 

catalana 2014 ha acabat amb aquesta imatge dels 

organitzadors cantant els Segadors (se senten els 

Segadors) 

La música i les actuacions castelleres han animat 

l'espera de milers i milers de persones, provinents  

PM  Sergi López fent el 

discurs 

PS escenari 

PM dels tres 

organitzadors 

PG aeri d'un castell 

 

53” 5:34” 
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de tot arreu que han anat arribant molt d'hora als 

seus trams 

INS  És un honor estar aquí, des de dalt es veu a petar , 

la veritat és que les ratlles no s'aprecien molt però 

està ple de gent. 

PM castellera 10” 5:44” 

BVU Els participants s'han anat distribuint entre els 73 

trams de recorregut segons la procedència i han 

omplert la Diagonal i la Gran Via amb els colors de 

la senyera. I tot en un ambient tan festiu que als 

voluntaris els ha costat posar ordre per formar el 

mosaic 

PS gent 

PM nens 

PM gent gran  

PG V 

PS amb tràveling de gent 

al mosaic de la V 

14” 5:58” 

INS Una festa genial, molt gran PM nen 10 anys 2” 6:00” 

INS Ho he viscut com alguna cosa increïble, ja l'any 

passat vam venir i és una cosa magnifica 

PM noia 15 anys 7” 6:07” 

INS És meravellós, és una cosa impressionant que posa 

la pell de gallina 

PM iaia 75 anys 4” 6:11” 

BVU A la festa però no li ha faltat el to reivindicatiu per 

reclamar el dret a votar el 9 de novembre. A les 

17:14 en punt quan s'ha format el mosaic humà en 

forma de V, els assistents eren conscients que vivien 

un moment històric 

PM estelades al vent 

GPG variats aeris de la V 

13” 6:24” 

INS Esper que els meus fills puguin comentar en els seus 

fills que estem fent historia i per mi és un acte 

festiu, reivindicatiu 

PM noi 25 anys 11” 6:35” 

INS A nosaltres no ens pararà ningú perquè si som 

capaços d'agrupar-nos aquí tantes persones és que 

Catalunya pot 

PM noia 25 anys 6” 6:41” 

INS Estem tips d'aquesta diferencia a la baixa, per tan, 

volem votar, que ens deixin decidir 

PM home 50 anys 7” 6:48” 

INS Axó està aquí, el poble ho està demanant i si hi ha 

democràcia jo crec que ara és l'hora 

PM home equatorià 40 

anys 

7” 6:55” 

INS Amb moltes ganes de que siguem independents , 

però com no sigui aviat ja no hi arribaré a temps 

PM voluntària de 80 anys 7” 7:02” 

INS Estic aquí per donar suport a la independència de 

Catalunya avui i a la independència escocesa la 

setmana que ve 

PM noi escocès 25 anys 8” 7:10” 

BVU La mega onada que ha avançat des del vèrtex de les 

glories pels 11 Km del recorregut ha estat un dels 

altres moments culminants d'aquesta V, que ha estat 

un èxit gracies als 7.000 voluntaris i als centenars de 

milers de persones que hi han participat 

GPG aeri de la onada a la 

V 

GPG aeri de la V 

14” 7:24” 

Plató  Ha estat la Diada més massiva, la guàrdia urbana a 

quantificat la manifestació en 1.800.000 persones 

però la delegació del govern espanyol ha rebaixat la 

xifra fins a les 500.000. igualment des de 

l’organització s’insisteix en que ha estat una de les 

manifestacions més importants de la història 

d'Europa. Anem en directe al vèrtex de la V, allà hi 

ha Carles Prats que ha viscut la manifestació des del 

punt més simbòlic 

Presentador-plató  24” 7:48” 

C.DIR Sí, el punt més simbòlic, Toni, on és aquí on s'ha fet PM corresponsal  39” 8:27” 
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l'acte central més reivindicatiu i també on han 

confluït les dues senyeres humanes, la de Gran Via i 

la Diagonal  que han acabat convertint-se en una de 

sola d'11 Km de llarg. Aquí també s'ha tancat 

aquesta V formant simbòlicament com volien els 

organitzadors una espècie de fletxa que  apunta cap 

al 9N. Almenys aquest és el simbolisme que li 

volien donar, una V en senyal de voluntat de votar i 

de victòria esperaven els organitzadors i el que 

esperen els milers de manifestants que s'han reunit 

aquí i per això se li ha posat victòria a l'escenari que 

tenim just aquí darrere... 

OFT ...un escenari com podeu veure que s'està comentant 

a desmuntar tot i que encara està muntat, l'estan 

desmuntant en aquest moments perquè aquí a la 

plaça de les glòries a la Gran Via ho estan 

desmuntant gairebé tot. Aquí la circulació està 

oberta i ja s'està tornant a la... 

PG de l'escenari mentre el 

desmunten  

16” 8:43” 

C.DIR ...normalitat després d'una tarda plena d'emocions i 

també plena de gent. Moltíssima gent que durant 

hores, al llarg de la Diagonal i de la Gran Via, han 

esperat estoicament sota el sol seguint les 

indicacions dels 7.000 voluntaris repartits al llarg 

del recorregut  

PM corresponsal  18” 9:01” 

BVU A quarts de 5 de la tarada els voluntaris ja fa estona 

que indiquen als participants on s'han de col·locar 

en funció del color de la samarreta 

PS gents col·locant-se per 

formar la V 

11” 9:12” 

INS Entre ells ja s’ajuden i es diuen com s'han de posar. 

La veritat és que e podria millorar però encara 

queda una estoneta  

PM voluntària ANC 10” 9:22” 

BVU A la cantonada de Gran Via amb Tensa alguns 

encara s'afanyen a comprar la samarreta a l'últim 

moment. I al tram central la gent passa l'estona 

cantant i ballant. L'ambient festiu no dilueix els 

motius que els han portat fins aquí  

PS paradeta ANC 

PS gent tocant l'acordió 

17” 9:39” 

INS Obrir els ulls al món, a Europa i s'adonin que un 

poble vol votar 

PM home 45 anys 4” 9:43” 

INS Espero que sí, que sigui la ultima ja i que puguem 

celebrar el proper 11 de setembre amb una gran 

botifarrada per celebrar la independència.  

PM home 30 anys  7” 9:50” 

BVU Els Xiquets de Reus encapçalen en tram 45 que 

aplega gent vinguda, sobretot, del Baix Camp 

PS castell 5” 9:55” 

INS Molt emocionant, increïble tota aquesta gent, totes 

aquestes estelades, els crits d'alegria, musica, és una 

passada! 

PM noia 20 anys de la 

colla castellera 

9” 10:04” 

BVU Alguns veïns del tram fins i tot han cedit casa seva 

perquè l’organització hi col·loqui els equips de so  

PS interior d ela casa 6” 10:10” 

INS Haurem de posar el cartell de complet, ja n s'hi cap  PM amo de la casa 

senyalant per la finestra 

la V 

6” 10:16” 

BVU A l'hora culminat les 17:14 esclata l’eufòria. Els 

turistes que passen per la ciutat han tingut la 

oportunitat de viure una experiència única 

PG aeri de la V 10” 10:26” 
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INS És la primera vegada que veig una gran 

manifestació pacifica i popular que demana 

autonomia i llibertat  

PM home francès 50 anys 8” 10:34” 

F.DIR La gent que s'ha concentrat al tram 45, a tocar de la 

Plaça d'Espanya han definit la Diada com un acte 

festiu, gegant i impressionant. El que ja no tenen tan 

clar és de si es tracta de la manifestació decisiva. 

Anna Batlle, TV3, Barcelona.  

PM corresponsal  13” 10:47” 

C.DIR Els manifestants esperen que sigui la manifestació 

decisiva i esperen que els polítics doncs treguin les 

urnes com deia Carme Forcadell el 9N. Han llençat 

un missatge molt clar, tan als polítics d'arreu del 

mon, no nomes a Obama, Rensi, el Papa, etcètera, 

sinó que també als polítics espanyols i als catalans. 

Molts d'ells justament eren avui aquí a la V, alguna a 

primera fila no s'ho han volgut perdre, han aguantat 

la pancarta i han estat en l'anomenada fila zero. Han 

pogut recollir entomar els missatges dels ciutadans i 

contestar-hi a peu de carrer 

PM corresponsal  38” 11:25” 

BVU El vèrtex també a simbolitzat la unió dels partits que 

donen suport a dret a decidir. El simbolisme ha 

volgut anar més enllà i els manifestants han superat 

aquesta línia zero. Per alguna una demostració que 

la manifestació és transversal, democràtica i que no 

defallirà 

PG vèrtex 

PS vèrtex 

PS fila zero 

15” 11:40” 

INS Si hi havia algú des de Madrid que tenia la pretensió 

que ens canséssim o que ens trenquéssim. Avui els 

catalans diem que no ens cansem, que aquest procés 

és irreversible i que no ens trenquem. Que la unitat 

dels partits i la unitat del poble és avui intractable 

PM Josep Rull 19” 11:59” 

INS No és un tema de 4 persones, és un corrent de fons 

que ha esgotat el pacte constitucional i que creu que 

entre Catalunya i espanya s'ha d’expressar d'una 

altra manera  

PM Marina Geli 10” 12:09” 

INS El problema el té l'estat i el té el govern del PP 

perquè en definitiva això posa en crisi un govern 

que no escolta i que no dialoga i no negocia posa en 

crisi al propi estat  perquè és un estat al que li falta 

credibilitat democràcia 

PM Josep Vendrell 12” 12:21” 

BVU El líder d'Esquerra Republicana no ha volgut 

participar en aquest primer línia i a preferir reunir-se 

en un tram de la Gran Via amb la colla castellera de 

Sant Vicenç dels Horts. Junqueras ha fet una crida a 

repetir la mobilització ciutadana el 9 de novembre 

PA Junqueras 

PG tram de la V 

13” 12:34” 

INS Si al 9 de novembre és com un 11 de setembre, és a 

dir, els carreres plens de gent i 8000 col·legis 

electorals sense dubte els ciutadans de Catalunya 

podran votar  

PM Junqueras 11” 12:45” 

BVU Una altra manera de dir que la decisió està en mans 

del ciutadans 

PS de la capçalera amb la 

pancarta “9N votarem” 

3” 12:48” 

INS Nosaltres entre obeir un Tribunal polititzat i 

monitoritzat governamentalment, i obeir a la nostra 

societat, al nostre país no tenim cap mena de dubte 

PM David Fernández 8” 12:56” 
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BVU En aquesta primera línia també hi havia representats 

de les institucions, d'associacions i també de partits 

de fora de Catalunya  

PS primera línia V 7” 13:03” 

INS Com a basc i com a independentista es viu es 

gaudeix i a més a més es percebi amb enveja 

PM Pernando Barrerna 6” 13:09” 

BVU Les urnes que han servit d'atrezzo pel gran escenari 

de l'11 de setembre de 2014 han estat repartides 

entre els manifestants en un nou gest simbòlic d'una 

jornada que durarà olts anys  

PG aeri de gent repartint 

urnes 

10” 13:19” 

F.DIR En aquest mateix pla de Sant Martí de Provençal ara 

fa 300 anys es van instal·lar les tropes borbòniques , 

els primers canons i les primeres trinxeres. Avui 300 

anys després ha estat l'epicentre d'una gran festa 

cívica. Antoni De Armengol, TV3, Barcelona.  

PM corresponsal  14” 13:33” 

plató Quan ha acabat la manifestació, Artur Mas ha rebut 

al Palau de la Generalitat els organitzadors, anem-hi 

ara en directe, Anna Figuera, el president ha dit que 

farà tot el que pugui per mantenir la unitat i ha 

tornat a demanar a Madrid que negociï 

Presentador-plató  

 

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

12” 13:45” 

C.DIR Exactament, sobretot, ha dit, després d'una 

manifestació i una mobilització que ha dit que ha 

estat molt impactant i molt emotiva i amb un 

missatge molt clar al món, per això ha tornat a 

demanar al president del govern espanyol que segui 

a la taula per negociar. I un missatge a Madrid però 

també a Brussel·les que el poble català diu que vol 

votar i vol ser respectat. Els partits catalans també 

han demanat que se segueixi aquesta unitat davant 

d'aquest moment cap dalt que està vivint Catalunya i 

que deixin de banda els interessos de partit i que 

continuïn amb el consens. Un Artur Mas que ha fet 

una declaració institucional acompanyat de la 

vicepresidenta del govern, Joana Ortega d'Unió, un 

gest cap dalt tenint en compte que serà qui ha de 

pilotar aquesta consulta el pròxim 9 de novembre. 

Un Artur Mas que se sent, diu, orgullós d'aquesta 

mobilització i d'aquest poble i que treballaran per 

molt difícil, ha dit, que ho tinguin. Després 

d'aquesta trobada tan amb l'ANC com amb Òminum 

com també amb l’Associació de municipis de la 

independència, tots tres han demanat que el 9 de 

novembre s'ha de votar, que es mantingui la unitat 

de partits i sobretot han volgut remarcar que el 

Tribunal Constitucional no serà qui decidirà per 

Catalunya sinó el poble català a través del seu 

Parlament.  

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS rebuda 

de Mas als organitzadors 

de la V i PG de tots 4 

parlant en una sala en uns 

sofàs.  

 

PM corresponsal  

1:12

” 

14:57” 

INS Nosaltres el que tenim clar i em sembla que ho 

tenim tots clar i no serà un Tribunal i menys encara 

el Tribunal Constitucional, el qui decidirà pel poble 

de Catalunya. Qui ha de decidir pel poble de 

Catalunya són les nostres representants legals que és 

el Parlament de Catalunya, i per tan, és el nostre 

Parlament qui ho ha de decidir sinó el Tribunal 

Constitucional  

PM Forcadell 24” 15:21” 

INS Creieu-me si us dic que em sento molt orgullós de PM Mas 1:01 16:22” 
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ser president d'aquest país. Aquesta manera de fer 

les coses, pacifica, tolerant, respectuosa, positiva i 

fins i tot joiosa. Aquesta manera de fer les coses és 

un missatge potentíssim que enviem des de 

Catalunya a Europa i al món. I és el moment 

finalment que s'avinguin d'una forma o d'una altra a 

seure a la taula a negociar els termes amb que el 

poble català ha de poder expressar-se lliurement a 

les urnes. Jo em comprometo com a president del 

país a fer tot el possible i necessari, ho he intentat 

fer fins ara però ho seguiré fent en aquesta properes 

setmanes i dies, perquè aquest missatge de la unitat 

política i del màxim consens possible que no 

s'esquerdi en cap moment i que sobretot que els 

interessos que són legítims de partits, 

d'organitzacions, que no passin per sobre d'aquest 

interès gran en aquesta hora gran que viu Catalunya 

perquè crec que precisament el que ens demaneu és 

exactament això 

” 

plató Seguirem encara les repercussions polítiques de la 

jornada d'avui, però tornem sobre el terreny. Fa unes 

3 hores que ha acabat la concentració d'aquesta V. 

Cristina Herranz, la sortida ha estat bastant 

esglaonada però ara mateix com està anant? 

Presentador-plató  

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

15” 16:37” 

C.DIR Bona nit, doncs a aquesta hora tots els accessos a la 

ciutat de Barcelona ja oberts al transit. Pràcticament 

tots els participants a la via catalana ja han pogut 

tornar a casa seva. En aquest punt de l'avinguda 

Diagonal, un dels punts claus en aquesta via 

catalana i ara com veieu està el transit completament 

restablert. Avui de fet s'ha posat a proba la ciutat de 

Barcelona en un repte sense precedents pel que fa a 

la mobilitat. Tan les entrades com les sortides s'han 

fet de forma esglaonada i no hi ha hagut 

complicacions importants. A aquesta hora si que hi 

ha algunes bosses de retenció sobretot entre les 8 i 

les 9 hi ha hagut retencions importants a la ronda 

litoral i a la ronda de dalt, ho podeu comprovar tot 

seguit amb imatges en directe que ens oferirà el 

servei català de transit. Veurem tot seguit aquestes 

imatges en directe començant... 

PM corresponsal 

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS cotxes 

circulat per l'avinguda 

Diagonal 

48” 17:25” 

INF/ 

OFT 

...per la ronda de dalt, la B20 on pràcticament ja 

s'han desfet aquestes bosses de transit que es 

concentraven sobretot a les 8 del vespre. També un 

altre punt de contacte a la ronda litoral a la B10 al 

nus de la trinitat doncs com veuen també 

pràcticament normalitzada la circulació en aquets 

avia i un altre punt d'accés a la ciutat de Barcelona 

com és la B23 pràcticament normalitzada a aquesta 

hora normalitzades a aquesta hora passades les 9 del 

vespre. El que dèiem, molt volum de transit avui a 

Barcelona, més de 100.000 vehicles privats però 

també molts autocars vinguts d'arreu de Catalunya 

que també ja han sortit en la seva totalitat, 

pràcticament 2.000 autocars... 

Partició pantalla en 2: PG 

imatges del transit i PG 

mapa infografia del 

trànsit  

43” 18:08” 

OFT ...han vingut avui a participar en aquesta via 

catalana. Gent de les comarques de Girona, de 

PS parada de tramvia 

PG boca del metro 

17” 18:35” 
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Tarragona i de Lleida. Autocars que s'han anat 

aparcant pels carrers adjacents a la Diagonal i a la 

Gran Via de les corts i que mica en mica ja han anat 

sortint de la ciutat de Barcelona pel que fa al 

transport públic... 

C.DIR ...aquí en veiem imatges, s'han reforçat els serveis 

com si fos un dia laborable a metro, autobús, 

ferrocarrils de la Generalitat i també de Renfe en 

alguns moments de més afluència. Però el que 

dèiem, tan les entrades com les sortides de 

Barcelona al llarg del dia d'avui, els participants 

d'aquesta via catalana d'aquest 11 de setembre doncs 

ho han fet còmodament. S'han carregat de paciència 

era una de les recomanacions, no hi havia més remei  

i mica en mica han anat sortint 

PM corresponsal 29” 19:04” 

plató Moltes gracies Cristina, doncs ja ho hem vist, molta 

gent ha arribat a Barcelona amb autocars i amb 

transport públic. Un equip de TV3 ha acompanyat 

una família de Manresa que ho ha fet en tren.  

Presentador-plató  11” 19:15” 

INS Som una família aquí reunit de totes les edats: pares, 

fills, tiets, cosins 

PM membre família, 

home 50 anys 

10” 19:25” 

BVU S'ajuntaran 25 persones, són tres generacions, una 

viatges amb bus i altres amb tren des de Manresa, 

m'és d'una hora i mitja de viatge amb grans 

expectatives 

PS família 

PM tren arribant a 

l'andana 

PS finestra des del tren on 

es veu Montserrat 

9” 19:34” 

INS Seria un bon senyal que aquesta fos potser la ultima 

Diada reivindicativa amb aquest accent i amb 

aquesta força, jo voldria dir que anem camí de la 

independència.  

PM membre família, 

home 50 anys 

12” 19:46” 

INS Anem amb les ganes d'anar allà i que t'escoltin i que 

et vegin i que d'una vegada t'entenguin  

PM membre de la família 

noia 25 anys 

5” 19:51” 

BVU A l’estació de Monistrol de Montserrat puja una 

turista estrangera que no entén res 

PS portes del FGC 4” 19:55” 

INS Estem lluitant per la nostra cultura. Aquesta és la 

veritat  

PM dona 50 anys 

estrangera 

6” 20:01” 

BVU El tren aviat s'omple fins dalt, més de 600 persones 

no s'hi pot ni respirar i els càntics serveixen per 

escalfar motors (se sent: in inde independència ja!). 

Cap a les tres enfilen camí des de l’estació de plaça 

Espanya fins al tram 50 de la Gran Via, un 

quilòmetre a peu 

PS vagó a petar 

PS família a plaça 

espanya 

18” 20:19” 

F.DIR Queda més d'una hora per la V. La majoria de gent 

ha estat molt previsora i els trams on s'han inscrit 

tots els que venen de la Catalunya central son 

pràcticament plens. Ara tothom espera que el 

rellotge avanci ben ràpid.  

PM corresponsal  12” 20:31” 

BVU I arriben els nervis per estar ben situats, ja ha arribat 

el moment, són les 17:14 (canten els Segadors) 

PM de la família de 

Manresa al tram 

PP estelada 

10” 20:41” 

INS Espero que sigui l'ultima vegada que ens haguem de 

manifestar d'aquesta manera, sinó continuarem 

PM membre de la família, 

dona 60 anys  

7” 20:48” 
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INS És imparable, absolutament imparable PM membre família, noia 

20 anys 

3” 20:51” 

BVU I per acabar una jornada tan especial, una foto de 

comiat. Núria Bacardit, TV3, Barcelona.  

PS família fent-se un 

selfie 

5” 20:56” 

Plató  També avui Societat Civil Catalana, la plataforma 

contaria a la consulta i a la independència, ha 

organitzat el seu acte central de la Diada a 

Tarragona, anem-hi ara en directe. Agustí Forné en 

aquesta trobada també hi han participat alguns parts 

polítics.  

Presentador-plató  17” 21:13” 

C.DIR Partits polits com el Partit Popular, com Ciutadans, 

com UPyD, i també alguns lustres militants 

socialistes com la Carme Chacón que a títol 

personal estaven aquí, al davant de la capçalera del 

circ que és on s'ha fet aquest acte i que ha acabat fa 

2 minuts. Un acte on hi havia 2 lemes, de Societat 

Civil Catalana deien de recuperar la senyera i si que 

ho han fet perquè n'han portat una d'enorme des 

d’aquí mateix, des de la capçalera del circ fins a un 

altre monument emblemàtic de la Tarragona romana 

com és l'amfiteatre i “recuperem el seny” per la 

contraposició a la bogeria que per ells és la 

sobirania.  

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS i PM 

actes a Tarragona + PG 

aeri de la senyera gegant 

37” 21:50” 

BVU Avui a Tarragona s'han barrejat les banderes 

catalana i espanyola. La unitat d'Espanya és el 

missatge que han volgut donar Societat Civil 

Catalana i altres partits que hi han donat suport  

PP bandera espanyola + 

senyera 

PG acte al circ 

16” 22:06” 

INS Voldríem que aquesta celebració fos la que 

haguessin organitzat, les institucions que ens 

representen a tots, però com que no és així, hem 

estat nosaltres, catalans d’esquerres, de centre i de 

dretes, catalans amb 8 cognoms catalans i catalans 

nascuts fora de Catalunya, catalans joves i no tan 

joves  

PM Josep Ramón Bosch 16” 22:22” 

INS Això é uns festa i venim a una festa de suma, 

d'integració, de pluralitat i estem en contra d'intentar 

dividir la societat catalana que creiem que l'11 de 

setembre mai ha de ser una festa d’enfrontament ni 

de divisió 

PM Ramón de Veciana 13” 22:35” 

INS Perquè alguns han volgut fer que l’estelada, la 

bandera separatista, es converteixi en un símbol de 

Catalunya quan no és el símbol de Catalunya, sinó 

el símbol del separatisme, d'aquells que volen 

aixecar fronteres amb la resta d'Espanya 

PM Rivera 10” 22:45” 

INS Nosaltres avui volem reivindicar que Catalunya és 

plural, que la imatge que s'ha donat de la Catalunya 

independentista no correspon a totes els 7 milions i 

mig de catalans i que hi ha efectivament la 

Catalunya silenciosa ha comentat a aixecar la seva 

veu i aquesta és la veu plural  

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

16” 23:01” 

INS Jo crec que aquesta Diada, el Govern i Artur Mas a 

preferit que s'escenifiqui aquesta trencadissa, 

aquesta ruptura i que vull recordar que no és només 

la voluntat d'Artur Mas i de l'independentisme de 

PM Carme Chacón  21” 23:22” 
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ruptura de Catalunya amb la resta d'Espanya, sinó és 

un trencament de la pròpia societat catalana 

BVU Ha estat una fesa de tres hores amb desplegament 

d'una gran senyera i actuacions musicals. 

L'epicentre, l'amfiteatre romà. Precisament 

Tarragona havia esta la capital de l'imperi i aquest é 

són dels motius d’organitzar aquest acte a avui aquí  

PS senyera gegant  

PG acte 

16” 23:38” 

Plató  Els moviments de l'esquerra independentista dels 

països catalans, com cada any també s'han 

manifestat aquest 11 de setembre.... 

Presentador-plató  8” 23:46” 

OFT ...La CUP, plataformes feministes, sindicalistes i 

estudiantils, han caminat sota el lema “desobeïm pel 

referèndum , la independència i els països catalans”. 

La marxa a recorregut part del centre de Barcelona, 

des de la plaça Tetuan fins el Born. Aprofitant la fi 

de la V, probablement s'ha convertit en la 

concertació més multitudinària dels convocants dels 

últims anys  

PS gent tocant tambors i 

fent xerinola 

PS capçalera de la marxa 

22” 24:08” 

Plató  Aquesta ha esta la diada amb més repercussió 

mediàtica. Fora de Catalunya s'ha esta molt pendent 

del que passava aquí. Comencem per analitzar-ho a 

Madrid on, Josep Capella, s'ha fet un acte informal a 

la seu de la Generalitat de la capital espanyola 

Presentador-plató  

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

13” 24:21” 

C.DIR Sí, perquè l'acte institucional està previst pel dilluns 

vinent, pel dia 15, però avui diferents polítics, 

diputats bàsicament de Convergència i Unió i del 

partit dels socialistes de Catalunya i altre ciutadans 

s'han acostat al centre cultural Blanquerna per 

prendre una copa de cava, també per escoltar unes 

breus paraules del delegat de la Generalitat a Madrid 

i celebrar així la Diada. Una Diada que tindrà el seu 

caràcter institucional a partir del dilluns dia 15. Tot 

just quan es compleix un any de l'assalt de la 

delegació de la Generalitat a Madrid i precisament 

un dels protagonistes d'aquell dia, Josep Sánchez 

Llibre ha tingut aquesta tarda lamentablement al 

sortir del centre cultural un altre incident perquè una 

persona d'ideologia ultradretana l'ha increpat i 

insultat quan abandonava el centre cultural de la 

Generalitat, ho veiem en aquesta imatges aquesta 

persona que increpat al portaveu adjunt de 

Convergència i Unió, Josep Sánchez Llibre. 

Precisament avui temíem que avui fa un any 

d'aquest assalt a la Generalitat i just davant hi havia 

una manifestació dels 4 col·lectius que l'any passat 

van encapçalar l'assalt dirigit per la Falange. Avui 

s'han concertat allí per llegir diversos manifestos, 

cantar el cara el Sol i elogiar als companys que fa un 

any van fer aquest assalt a la llibreria Blanquerna. 

Una fets que encara no  han estat jutjats i encara no 

tenen fixat el judici. A la capital espanyola hi ha 

hagut també altres commemoracions d’aquesta 

Diada, diferents col·lectius s’han concentrat a la 

plaça d’Espanya per celebrar la Diada des de 

moviments com el 22M i també altre col·lectius a 

favor de la consulta i a favor de la intendència de 

PM corresponsal  

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS i PG 

acte a Blanquerna. PM 

dirigents cantant els 

Segadors. PS de Sánchez 

Llibre increpat a la 

sortida del centre cultural 

Blanquerna 

PG aeri de la 

concentració dels grups 

ultradretans. PP banderes 

falangistes . PG acte a 

favor del dreta decidir. PP 

banderes independentistes 

i Ikurriñes. PS sardana 

PG acte de Libres e 

Iguales 

 

PM corresponsal 

2:43

” 

27:04” 
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Catalunya. Finalment el col·lectiu Libres e Iguales 

que encapçala l'escriptor Vargas Llosa i la diputada 

del PP, Cayetana Álvarez de Toledo s'han concentrat 

també per realitzat un acte. Un acte que ha comptat 

amb la presencia del ministre de justícia, Alberto 

Ruiz Gallardón i de l’alcaldessa de Madrid, Ana 

Botella. Aquesta són els actes que s'han celebrat. No 

hi ha hagut reacció oficial del govern espanyol ,ho 

deixen per demana a la roda de premsa del Consell 

de Ministres, però des del Partit Popular el seu 

numero 3, Carlos Floriano ha parlat que avui han 

convertit una Diada festiva en  una Diada excloent.  

INS Quan alguns invoquen el dret a decidir excloent a 

una part i volen decidir alguna cosa que és nostres, 

que és meu, dic i proclamo que uns pocs no poden  

decidir sobre el que és dret de cadascun dels 

espanyols 

PM Carlos Floriano  

PG sala aplaudiment  

26” 27:30” 

Plató  De les conseqüència polítiques de la Diada en 

podem parlar en directe en aquets telenotícies 

vespre amb el conseller de la Presidència, Francesc 

Homs bona nit 

H (Homs): bona nit 

P (presentador): ja has sentit la primera repercussió 

que hi ha per part del Partit Popular, quin és la seva 

reacció davant d'aquest cometari? 

H:vaja, a mi em venia un somriure als llavis perquè 

a mi em fa una pica de pena  aquesta tipus de línia 

argumental quan avui el que s’ha posat de manifesta 

a Catalunya és un esperit civil, una gran 

mobilització de la ciutadania, de nostre país, de la 

ciutat de Barcelona, amb un to  a més a més festiu, 

amb un to clarament inclusiu. Hi havia gent de tota 

mena i condició això és molt evident i que a més a 

més el que proposa no és altra cosa que el fet de 

poder votar que això no ha de ser considerat ni com 

a una fractura perquè seria com dir que la 

democràcia fractura. Això si que fa alguns anys 

enrere hi havia algú que ens ho deia i de fet era un 

dictador i per tan docs davant de l'evidencia 

d'aquesta gran mobilització d'avui, amb aquest sentit 

que a més a més s'ha expressat, a mi m'agradaria 

torbar un altre tipus de resposta que anés 

simplement en el terreny del respecte a la 

democràcia 

P: després d'aquest manifestació d'avui el Govern 

suposo que deu sentir-se reforçat en les seves tesis 

però per part del govern espanyol no hi ha una 

resposta diferent de la que hi havia fins fa 48 hores. 

En quins posició es queda el govern català davant 

d'això? 

H: bé, és evident que això reforça el que fa el 

govern i el que estem fent el conjunt de les 

institucions catalanes, els fets d'avui, de la manera 

com s'ha expressat la ciutadania avui, no només ens 

reforça , sinó que evident ens diposita a les nostres 

espatlles als que tenim responsabilitats institucionals 

doncs una gran responsabilitat. Jo crec que aquest és 

Presentador-plató 

PM Francesc Homs 

3:20

” 

30:50” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

el primer missatge que hem de saber retenir els 

dirigents polítics per intentar correspondre el prec 

que avui ha situat el poble de Catalunya al carrer. 

P: en quin sentit pensen exercir aquesta 

responsabilitat? Avui la Carme Forcadell deia que 

volen votar el 9 de novembre, en canvi hem sentit al 

president Artur Mas instint ahir i avui en buscar la 

unitat dels partidaris de la consulta 

H:  de fet la Carme Forcadell i la Muriel Casa, 

perquè jo hi era present, han subratllat molt aquesta 

idea d'unitat. Ens han donat aquesta dos missatges 

que són: volem votar el dia 9 de novembre i que hi 

hagi unitat de les formacions polítiques del Govern i 

dels conjunt de les institucions... 

P: perdoni, això serà possible en el benentès que no 

tots els partits que estaven a favor de la 

convocatòria tenen la mateixa estratègia pensada en 

treure les urnes, potser plebiscitàries, esperar a 

veure que diu el Constitucional... 

H: jo crec que estem obligats a tenir la mateixa 

estratègia i a partir d'avui encara més el valor de la 

unitat encara té molta més força i ens obliga molt 

més i per tan això només ho podrem fer d'aquesta 

manera, es a dir, amb aquesta capacitat de 

mobilització de la gent a on avui la ciutadania a fet 

els seus deures , i ara ens toca a nosaltres i en aquest 

sentit de fet l’estratègia ha de ser conjunta i no és 

una altra que la d'implementar allò que ja fa una 

quants mesos, com és públic i notori, doncs hem 

decidit implementar  

P: moltes gràcies doncs Francesc Homs conseller de 

la Presidència per ser aquí al telenotícies vespre 

H: moltes gràcies a vostès 

Plató  Després d'aquest telenotícies el programa .CAT 

d'Ariadna Olta hi debatran simpatitzants de totes les 

forces polítiques . Vegem ara les repercussions que 

ha tingut al món la convocatòria d'avui.... 

Presentador-plató  10” 31:00” 

INF ...vegem per exemple com estaven GEO localitzats 

els usuaris de twitter que han utilitzat els hashtags 

de TV3 i Catalunya Ràdio entre les 3 i les 6 de la 

tarda. Podem veure que formen la V al centre del 

Barcelona. I a les 20:14 seguint la convocatòria dels 

mateixos convocants de la V, s'ha fet una piulada 

amb el hashtag CatalansVote9N i s'ha situat com a 

numero ú en el Trending Topic mundial.  

Mapa Barcelona on es 

veu en amb punts 

vermells les piulades  

25” 31:25” 

OFT Mitjans de comunicació internacionals han explicat 

el  que ha passat aquesta tarda a Barcelona. TV3 ha 

servit imatges a través de l'agencia Reuters a la gran 

majoria de mitjans de comunicació internacionals 

PS de la cobertura en 

imatges de diferents 

informatius internacionals 

26” 31:51” 

Plató Obrim finestra ara amb Brussel·les per saber com 

s'ha vist la jornada en els mitjans internacionals. 

Francesc Serra, quin interès mediàtic ha despertat ? 

Presentador-plató  

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

9” 32:00” 

C.DIR La Diada obre una setmana que culmina el pròxim 

dijous amb el referèndum d’Escòcia i aquesta 

coincidència en el calendari dona peu a que els 

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: PM 

1:03

” 

33:03” 
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mitjans internacionals reflexionin, lliguin temes i es 

plantegin fins a quin punt tot plegat pot condicionar 

l'agenda europea els pròxims mesos. Molts d'aquesta 

mitjans han enviat corresponsals, periodistes a 

Barcelona. Com dèieu les principals agencies 

d’informació del món, Associated Press i Reuters 

han servit a les redaccions de tot el món imatges en 

directe del que estava passant a Barcelona. A les 

17:14 en punt cadenes de televisió com Euro News o 

Rússia Today connectaven en directe amb la 

manifestació i al llarg de la tarda cadenes com Al 

Jezzera en angles o la versió anglesa de la cadena 

francesa France 24 incloïen informacions de la 

manifestació als seus butlletins. El mateix han fet 

les principals cadenes alemanyes, al RD i la ZDF. 

Aquí a Bèlgica, un país particularment sensible, 

també amb totes questes qüestions, la cadena 

pública francòfona ha inclòs el tema en el seu 

principal informatiu en una connexió en directe i un 

extensió reportatge 

corresponsal i PG de la 

cobertura en imatges de 

cadenes internacionals 

F.DIR Les cadenes informatives franceses han inclòs duran  

tota la tarda informacions i imatges sobre la gran 

mobilització de Barcelona... 

PM corresponsal  9” 33:12” 

OFT ...especialment la publica que ha obert l’edició de 

les 4 d ela tarda connectant amb la V, amb els 

carrers de la capital catalana. També s'han vist 

imatges dels actes d'ahir i d'avui de la Diada  també 

declaracions del president de la Generalitat en la 

roda de premsa que ha tingut avui amb 

corresponsals estrangers. En les edicions digitals 

dels diaris més informació de context, per exemple 

comparant el cas català amb  l’escocès i amb 

informes sobre l’hipotètic efecte d'una Catalunya 

independent en l'economia o per exemple en el 

futbol, amb els jugadors del Barça fora de la Roja. 

Joan Carles Peris, TV3, Paris 

PG de la cobertura en 

imatges de la cadena 

francesa 

 

PG de noticies als diaris 

digitals francesos 

35” 33:47” 

F.DIR Pel New York Times, la manifestació de la Diada, la 

marxa dels separatistes, com la defineix, és una de 

les noticies del dia que cal saber, i contextualitza 

amb un article on segon el diari el referèndum 

d’Escòcia ha impulsat altres moviments separatistes 

al món, des del Kurdistán fins a Texas explica. Parla 

del repte per a Europa i l'OTAN el que suposaria 

una hipotètica Escòcia  independent i dels intents de 

Catalunya de votar el 9N... 

PM corresponsal  26” 34:13” 

OFT ...el Washington Post recull les demandes dels 

catalans que avui han sortit al carrer, la negativa del 

govern espanyol ha permetre la consulta i recorda 

que aquesta és la diferencia amb Escòcia. El Wall 

Street Journal contextualitza a àmpliament el procés 

i explica la crisi constitucional amb que s'enfronta 

espanya i també ho fa el USA Today, el de major 

tirada del país. Raquel Sanz, TV3, Washington. 

PG de la cobertura en 

imatges de cadenes nord-

americanes 

 

PG de noticies als diaris 

digitals nord-americans 

17” 34:30” 

F.DIR Aquí a Escòcia quan falta una setmana justa pel 

referèndum d’independència, els mitjans han 

destacat que Catalunya mira cap als escocesos...  

PM corresponsal  10” 34:40” 
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OFT ...la BBC per exemple al seu portal web ha penjat un 

article del corresponsal a Madrid amb aquest titular 

“la batalla de Barcelona”. El canal internacional de 

noticies BBC World també ha connectat en directe 

en el moment en que s'estava formant la V. De la 

seva banda The Guardian fa uns dies va penjar un 

tweet en català on demanava als participants dels 

actes de la Diada que enviessin fotografies. Doncs 

bé avui han penjat algunes d'aquestes imatges en un 

especial  al seu portal web. Carles Costa, TV3, 

Edimburg.  

PG de la cobertura en 

imatges de cadenes 

angleses 

 

PG de noticies als diaris 

digitals anglesos 

PG del Tweet de The 

Guardian 

29” 35:09” 

Plató  Doncs el primer ministre escocès s'ha referit a la 

Diada justament quan els periodistes li han 

preguntat si un sí a Escòcia afegiria pressió al 

govern espanyol. Alex Salmmond ha tornat a dir que 

els processos d’Escòcia i de Catalunya són diferents 

i no s'ha volgut pronunciar  

presentador-plató 15” 35:24” 

INS Celebro tots els dies nacionals, per descomptat, els 

meus amics de Catalunya. Sé que tenen una Diada 

nacional fantàstica, però entendran que la meva 

feina i la obligació en aquesta campanya és per la 

gent d’Escòcia, és una decisió que hem pres aquí i 

per tan no faig cap comentari sobre altres països i 

polítiques 

PM Alex Salmmond 23” 35:47

” 

 

Telenotícies 

migdia 

 

09/11/2014 

Sumari Plató  Bon dia, més d'1.100.000 persones ja han votat a 

Catalunya. Des de primera hora del matí s'han fet 

cues a les portes i a l'interior dels col·legis... 

Presentador-plató  10” 10” 

OFT ...així com veuen ha començat aquest 9N històric 

destacat per la falta d'incidents remarcables i un 

ambient agradable en les gairebé 6.600 meses de 

votació repartides en més de 1.300 locals 

PG interior del col·legi 

amb cues de gent per 

votar  

PS Mas votant 

15” 25” 

INS I el que perdi en el moment de la consulta definitiva 

ha d'ajudar al que hagi guanyat a construir el país 

que tots volem. I el que hagin guanyat ha de tenir en 

compte dels qui hagis perdut perquè són exactament 

igual d'importants que els qui hagin guanyat  

PM Mas 19” 44” 

Plató  Aquestes eren les paraules d'una de les persones que 

aquest mati ha exercit el seu dret a vot, les del 

president de la Generalitat, Artur Mas. 

Els partidaris del drets a decidir consideren que la 

mobilització d'avui és un primer pas cap a un... 

Presentador-plató  15” 59” 

OFT ...referèndum legal i inevitable i insisteixen en les 

crides a la participació. El Partit Popular ho 

qualifica de vergonya i Ciutadans reclama eleccions 

immediates  

PM gent votant  10” 1:09” 

Plató  Des de Moncloa es manté que el 9N és 

antidemocràtic, que no donarà avantatge a Mas i 

s’afirma que el comportament del president dificulta 

molt el futur. A Múrcia, (canvia de tema) 

Presentador-plató  12” 1:21” 

Notícia OFT Mirin com obrien els col·legis avui fa més de 5 

hores a les 9 del matí (aplaudiments) 

PS voluntari obrint les 

portes d'un col·legi 

PS amb tràveling dels 

voluntaris drets aplaudint 

14” 1:35” 
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a l'obertura del col·legi  

INS Des de bon mati ja hi havia gent. Gent que ha vingut 

a les 8 del matí i s'ha posat a la cua per votar  

PM home 50 anys 5” 1:40” 

INS Mai havia fet tanta cua per poder votar  PM home 70 anys 2” 1:42” 

INS Super emocionada, molt i molt contenta, és un 

moment super especial 

PM dona 35 anys 4” 1:46” 

INS Ho podem aconseguir i és igual de quin constat 

venim, del nord del sud, vinguem de dalt o vinguem 

de baix 

PM dona 50 anys 6” 1:52” 

INS No em pregunti perquè m'emocionaré. Des de que 

era així (fa un gest amb la mà) ja en tenia ganes 

PM home 70 anys 9” 2:01” 

OFT Avança el mati i la imatge de cues llargues es va 

repetint el molts punts del país. La gent espera amb 

paciència, en alguns llocs han trigat hores per poder 

votar. Aquesta és doncs una jornada festiva amb 

bones cares i un sentiment generalitzat d'emoció en 

un dia històric per més d'1.000.000 de persones que 

ja a hores d'ara més d'1.100.000 han expressat la 

seva opinió sobre com ha de ser el futur del seu país 

PS i PM gent votant 

PG amb tràveling cues 

27” 2:28” 

Plató  La d'avui no és una votació qualsevol, es demostra 

entre altres qüestions amb el gran desplegament 

mediàtic que ha seguit el president Mas quan ha 

votat a les escoles Pia del carrer Balmes de 

Barcelona 

Presentador-plató  12” 2:40” 

OFT El president de la Generalitat ha votat a 2/4 de 12 

acompanyat de la seva dona Elena Rakosnik enmig 

de l’expectació de càmeres i periodistes de tot el 

món que informen de la consulta catalana. Artur 

Mas ha reconegut que ha costat molt arribar fins a 

aquesta votació i ha afegit que no serà la definitiva. 

Pel que fa a les investigacions de la fiscalia, Mas ha 

assumit totes la responsabilitat de la votació d'avui i 

ha dit que els catalans s'han guanyat el dret de fer un 

referèndum acordat com ha passat en altres països 

democràtics . En aquest sentit Mas ha apel·lat a 

Mariano Rajoy per començar a negociar-lo.  

PG Mas entrant al 

col·legi  

PM Mas votant davant 

d'un cercle de periodistes 

PM Mas 

PS Mas ensenyant el DNI 

PM Mas posant el vot a 

l'urna 

36” 3:16” 

INS Tinc algun motiu per fer entendre al Govern 

espanyol i a l'Estat que una vegada hagi conclòs 

aquest 9 de novembre han d’encarar de manera 

definitiva allò que és un clam a Catalunya  que és 

poder decidir amb tranquil·litat i normalitat i de 

manera acordada i pactada el nostre futur com a 

país. Si la fiscalia vol conèixer qui és el responsable 

d’obeir el col·legis, en aquest cas els públics a 

Catalunya, doncs mirin, només cal que em mirin a 

mi. El responsable sóc jo i el meu govern. Que 

deixin al poble de Catalunya tranquil , que es pugui 

expressar amb normalitat, amb tranquil·litat, sense 

intimidacions perquè quan estàs en una democràcia 

no t'agrada recordar determinades intimidacions  

PM Mas 54” 4:10” 

Plató  De seguida veurem com va la jornada als centres de 

participació però ara l'ultima hora és aquesta dada 

de participació fins l'1 del migdia, més 1.100.000 

persones, dada que s'ha presentat a la sala de premsa 

Presentador-plató  22” 4:32” 
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habilitada al pavelló Itàlia de la Fira de Barcelona i 

que desgrana en aquests moments a vicepresidenta 

del Govern, Joana Ortega. Mariona Bassa, què està 

explicant? 

C.DIR Doncs ja fa estona que ha donat aquesta dada, ara ja 

5 minuts que ho està fent en castellà. Exactament ha 

parlat s'1.142.910 persones les que ja han participat 

en els 1.317 locals que hi ha en tot Catalunya. Una 

dada que s'ha endarrerit perquè l'havia de donar a les 

dues del migdia però que la singularitat d'aquest 

procés participatiu ha fet que s’alentís. La dada l'ha 

anat desgranant per les vagueries... 

PM corresponsal  32” 5:04” 

INF ...A l'alt Pirineu més de 13.000 persones, a 

Barcelona 639.000 persones, a la Catalunya central 

112.000 persones, a Girona 142.000 persones, a 

Lleida més de 69.000, a Tarragona 82.000 i a les 

terres de l'Ebre més de 33.000 persones. Ara veiem 

aquí desglossat per les 7 vagueries  i totes elles fan 

un total d'1142.910 persones i això entre les 9 del 

mati i la 1 del migdia 

Dada total de participació  

Dades de participació per 

vagueries 

36” 5:40” 

C.DIR Unes dades que Joana Ortega no ha volgut 

acompanyar de cap valoració política, unes dades 

escèptiques. Això si, ha explicat que la jornada s'està 

desenvolupant amb absoluta normalitat , que els 

voluntaris estan duent a terme la seva feina sense 

cap complicació i que espera que tot continuï així. 

Acabem doncs recordant aquesta dada de 

participació: d'1142.910 persones i això entre les 9 

del mati i la 1 del migdia 

PM corresponsal  28” 6:08” 

Plató  Gracies Mariona. Aquesta és l'ultima hora quan 

passen uns minuts de 2/4 de tres de la tarda. Els 

líders dels partits pro consulta han votat aquest mati, 

tret d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra, que és 

membre d'una mesa i ho farà al final de la jornada. 

Tots ells han destacat la mobilització ciutadana que 

s'està veient i ho confirmen amb aquestes dades. Els 

partits contraris a la convocatòria també han fet avui 

alguns actes. El PP ha aprofitat per presentar una 

nova campanya de comunicació a favor de la unitat 

d'Espanya 

Presentador-plató  29” 6:37” 

BVU Entre els que feien cua per votar a l'eixample de 

Barcelona, la presidenta del Parlament amb gairebé 

tots els seus nets. Poder votar ja és una victòria ha 

dit i ha explicat que ella ha votat un doble sí.  

PS Núria de Gispert fent 

cua per votar amb els 

seus nets 

11” 6:48” 

INS Jo he votat SíSí, perquè crec que és la única manera, 

que la resta d’Espanya i del govern espanyol s'adoni 

que aquí a Catalunya hi ha molta, molta gent que el 

que vol és un canvi.  

PM Núria de Gispert 12” 7:00” 

BVU Paper insòlit del conseller Homs que com a 

voluntari, fa de president de mesa a Taradell. A 

terrassa Josep Rull ha dit que el d'avui és el vot per 

dignitat d'un poble madur 

PS Homs fent de 

voluntari 

PS Rull votant  

9” 7:09” 

INS Avui els catalans comencem a decidir que volem ser 

lliures, que volem ser una nació lliure. 

PM Josep Rull 7” 7:16” 
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BVU Després de fer cua una estona Josep Antoni Duran i 

Lleida ha dipositat la seva papereta on ha dit que ha 

marcat un SíNo.  

PA Duran i Lleida fent 

cua 

PM Duran i Lleida votant 

6” 7:22” 

INS Jo respecto moltíssim els independentistes, crec que 

són necessaris, però jo no ho sóc i per tan en la 

segona he votat No. 

PM Duran i Lleida 7” 7:29” 

BVU Oriol Junqueras també ha fet de president de mesa 

com a voluntari a Sant Vicenç del Horts  

PS Junqueras fent de 

voluntari  

5” 7:33” 

INS Aquesta és una jornada rellevant a l'hora de donar 

veu i hi haurà una jornada que serà decisiva que serà 

una jornada en la que construirem aquest majoria 

parlamentaria explícitament independentista que ens 

ha de portar la independència de Catalunya 

PM Junqueras 12” 7:45” 

BVU Joan Herrera partidari del SíNo, espera participació 

de totes les opcions 

PA d'Herrera votant 5” 7:50” 

INS Amb molts SíSí, gent que s’expressi amb un SíNo i 

fins i tot gent amb NoNo. Però sobretot amb gent 

que vingui i digui aquí presentant i signant les 

denuncies que volem votar i que no ens deixen  

PM Joan Herrera 11” 8:01” 

INF Molts com Quim Arrufat de la CUP ha penjat la foto 

a tweet dant l'urna i per qui ha votat.  

Tweet amb imatge de 

Quim Arrufat votant  

6” 8:07” 

BVU Des del PSC qui ha participat l'exconseller Joaquim 

Nadal que ha dit que ha votat si sense precisar què 

ha marcat en la segona pregunta. 

(cortina) 

“tendamos puentes, construyamos juntos”, és el 

lema de la nova campanya de comunicació que ha 

presentat el PP català precisament avui per mostrar 

la seva oposició al procés participatiu que han titllat 

de farsa i nyap 

PM Joaquim Nadal 

 

PS cartell PP 

PG acte PP 

 

21” 8:28” 

INS El que es fa avui és una farsa, sense garanties 

democràtiques i en les que el propi president 

independentista, el senyor Oriol Junqueras està 

president una mesa. És un “pucherazo” democràtic 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

14” 8:42” 

BVU Alicia Sánchez Camacho ha advertit a Artur Mas, 

que el jutjarà a historia i ha assegurat que demà 

Mariano Rajoy no farà cap cessió a les demandes 

sobiranistes  

PS Alicia Sánchez 

Camacho saludant a gent 

9” 8:51” 

F.DIR Ciutadans ha mostrat el seu rebuig a la mobilització 

d'avui i dels catalans que han volgut exercir el seu 

dret a decidir amb un acte amb la militància en que 

han advertit que amb la democràcia no s'hi juga 

PM corresponsal  11” 9:02” 

BVU Albert Rivera ha demanat paciència a una 

simpatitzant exacerbats i ha instat a Artur Mas a 

convocar eleccions anticipades  

PG acte Ciutadans 7” 9:09” 

INS Sentor Mas convoqui eleccions i nosaltres també 

estarem fent cua a la porta. El 10 de novembre per 

molt que ens diguin i ens venguin avui per molt que 

els recomptes els faci la guàrdia urbana en comptes 

d'un notari, no caiguem en l'error de donar per bona 

ni els resultats ni els recomptes ni les proclames 

PM Albert Rivera 17” 9:26” 

BVU Per l'eurodiputat Juan Carlos Giralta PM  Juan Carlos Giralta 46” 10:12” 
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l’independentisme fa avui una performance que 

ridiculitza la democràcia 

Ciutadans ha comparat les cues d'avui per votar amb 

les multituds que congregava el franquisme i el 

nazisme 

(cortina) 

contrastant amb aquest pensament hi ha lògicament 

el de les presidentes de l'Assemblea nacional 

Catalana i Òmnium Cultural. Carme Forcadell ha 

votat a primer hora a Sabadell i ha qualificat la 

jornada de cita històrica i ha destacat que només 

amb la participació ja s'ha guanyat perquè s'ha 

desafiat a l'estat espanyol. Muriel Casals que ha 

hagut de fer una llarga cua per votar creu que amb el 

procés de participació ciutadana els catalans estan 

fent un pas significatiu pel futur del país. Ha dit que 

el pròxim pas serà organitzar un referèndum 

reconegut oficialment 

PG acte 

 

PA Forcadell votant 

PA Casals votant 

INS Hem guanyat. Hem votat, hem guanyat passi el que 

passi avui perquè nosaltres ens aquests moments 

estem desafiant l'estat i estem fent una consulta en 

contra de l'estat espanyol que és un estat que està 

utilitzant i ha utilitzat tots els recursos perquè no 

puguem votar  

PM Forcadell 18” 10:30” 

INS Avui és un pas molt important, un pas significatiu 

però encara no és el pas definitiu per tan encara 

tenim molta feina a fer i la farem.  

PM Casals 8” 10:38” 

BVU I n'hi ha que venen de fora, de l’estranger, per votar 

a Catalunya, com l'exentrenador del Barça, Pep 

Guardiola, que ha viatjat expressament des 

d'alemanya. L'actual tècnic del Bayern de Munich 

s'ha presentat aquest matí al Cinc de Via Augusta de 

Barcelona. Ha fet cua una bona estona però com que 

havia de tornar a Munich finalment l'han deixat 

avançar. Guardiola, que ha anat a votar tot sol, està 

convençut que la gent no pararà de mobilitzar-se 

fins que l'escoltin.  

PG Guardiola fent cua 

PM Guardiola 

25” 11:03” 

INS Quan tanta gent ho demana no hi ha lleis que ho 

puguin no permetre. La feina del polític és asseure's 

quan tanta gent ho demana i escoltar, és la única raó 

de ser perquè aquest procés no pararà fins que 

políticament s'arribi a un acord.  

PM Guardiola 18” 11:21” 

Plató  El coordinador pel pacte nacional al dret a decidir 

Joan Rigol ha estat el convidat a l’entrevista del 

diumenge del 3/24. el veterà dirigent d'Unió 

Democràtica, que ha dit que avui haurà guanyat 

Catalunya perquè es farà sentir la seva veu . Rigol 

també ha deixat entreveure que els contactes 

discrets que ha mantingut amb representants  

Madrid. Seria un factor més que hauria pogut fer 

possible que la gent avui estigui votant  

Presentador-plató  22” 11:43” 

INS En tot conflicte hi ha d'haver la capacitat de veure 

fins a quin punt l'un està disposat a que l'altre vagi 

fent el seu camí i això es necessita fer-ho, si es dóna 

amb una certa discreció. Avui votem i oi que 

intentant detenir-ho una mica espantats? Però resulta 

PM Joan Rigol 34” 12:17” 
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que a les 9 del matí tenim les urnes i la gent ha anat 

a votar i s'han fet cues i els catalans al llarg de tot  el 

dia anirem a votar? Doncs això ha sigut fruit de 

moltes coses.  

Plató  Anem ara a un dels punts de votació de l'eixample 

de Barcelona, a l'escola Ipsi, allà hi ha Jaume 

Freixes que duran tot el mati ha recorregut diversos 

centres. Jaume explica’ns què és el que t'has anat 

trobant? 

Presentadora-plató  

Partició pantalla en 2: PM 

presentadors i PM 

corresponsal  

13” 12:30” 

C.DIR  Què tal , bon dia. Doncs una seqüencia molt 

semblant a tots els centres educatius. Llargues, 

llarguíssimes cues a l'exterior. Aglomeracions a 

l'interior però mantenint-se l'ordre i amb algunes 

anècdotes com per exemple la que ens explicaven 

ara a l'institut Ipsi, que el director ha muntat un 

circuit de cua a dins per evitar que a fora es mulli el 

menor nombre de gent possible. Pel que fa a la gent 

que avui ha acudit als locals de participació , 

incidències pràcticament no n'hi ha hagut. La més 

freqüent potser ha estat la de la gent que intentava 

votar amb el seu DNI sense que l'adreça es 

correspongués a la del seu lloc del domicili i pel que 

fa a la gent que ha volgut exercir el seu dret de 

participació, un públic molt familiar, molt tranquil, 

transversal, però ens quedem amb dues imatges que 

s'han repetit al llarg del mati: la de la gent gran, de 

la gent major de 70 i 80 anys que no admet, i així ho 

han dir, que els hi prohibeixin exercir el seu dret de 

participació i també la dels joves de 16 a 18 anys 

que per primer cop si que se sentien protagonistes 

d'una jornada molt especial i molt particular. En la 

següent informació repassem que ha estat aquest 

mati de participació a la ciutat de Barcelona  

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: Pm 

corresponsal i PG i PM 

de cues i gent votant, PP 

urna, PP paperetes 

 

PM corresponsal  

1:12

” 

13:42” 

INS Jo crec que 1 hora i 10 ben bé. Hi havia com en els 

aeroport o els parc temàtics les esses fent cua. Hem 

fet 6 voltes a la cua 

PG cua en forma de zig 

zag en un col·legi.  

PM 2 dones 55 anys 

14” 13:56” 

BVU Arreu de les comarques barcelonines s'ha repetit la 

mateix imatge: cues i cues en els centres de votació, 

paraigües per la pluja i paciència per poder dipositar 

el vot. A molts ciutadans els ha agafat per sorpresa 

PG cues de gent 11” 14:07” 

INS Mai havia fer tanta cua per poder votar . És la 

primera vegada que estic aquí fent cua més de mitja 

hora. A més a més no s'acaba mai perquè acabo de 

sortir i continua havent-hi la mateixa cua que quan 

he entrat. Estic molt emocionat i content  

PM home 65 anys 15” 14:22” 

INS Jo havia vist les eleccions abans de la guerra i no hi 

havia això ni molt menys , quan en Macià el 6 

d'octubre i en Companys no hi havia la gentada 

aquesta ni somiar-ho 

PM home 94 anys 18” 14:40” 

F.DIR Molts ciutadans aprofiten per immortalitzar el 

moment, la gran imatge del dia, les cues que hi ha 

en els punts de votació. Cues que s'estan produint en 

barris fins i tot com aquest de la Bonanova on els 

mateixos veïns no esperaven que es produís.  

PM corresponsal  12” 14:52” 

INS Tradicionalment és un barri de gent benestant i les PM dona 50 anys  17” 15:09” 
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cues que hi ha aquí                                                                                                                                                                                                                                                                                           

en aquest moment i el que jo he vist a dins del 

col·legi i el tipus de votació que s'està fent dins el 

col·legi donen una clara visió de que la burgesia 

també és independentista 

BVU En les sortides dels punts de votació molts ciutadans 

també han firmat una denuncia contra els obstacles 

posats pel govern espanyol per l’exercici del dret a 

decidir. El text es presentarà davant organismes com  

el Parlament europeu o l'Organització de les 

Nacions Unides. Pere Bosch, TV3, Barcelona.  

PG exterior col·legi on hi 

ha una carpa per recollir 

signatures 

PS gent signant.  

16” 15:25” 

Plató  Anem ara a Banyoles on hi ha la Isabel Pasqual. En 

les comarques Gironines com ha anat el matí d'avui? 

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

7” 15:32” 

C.DIR Doncs pel recorregut que hem pogut fer hem vist 

moltíssimes cues, també aquí a Banyoles ens ho han 

explicat el que passa ´és que ara coincidint amb 

l'hora de dinar com veieu no hi ha tanta gent. 

Segons les voluntaris en aquest institut, el Josep 

Brogolat, un dels tres punts de la capital del Pla de 

l'Estany on es pot votar ja ho haurien fet unes 2.300 

persones, que seria aproximadament un terç dels que 

poden venir aquí a participar. L’únic incident que ha 

passat en les comarques gironines ha estat en 

l'escola d’Hosteleria de Girona... 

PM corresponsal  30” 16:02” 

INF ...al voltant de quarts de 12 quan 5 encaputxats hi 

han entrat, han fet proclames feixistes  han llençat 

una urna al terra. Els mossos d’esquadra els han 

detingut a tots 5 i s'està pendent que passin a 

disposició judicial .  

Fotografia urna 

destrossada i assalt 

13” 16:15” 

C.DIR En general però està sent una jornada tranquil·la i 

festiva com dèieu i ho hem comprovat fent un 

recorregut per diverses poblacions gironines, ens 

hem fixat especialment en Salt i en Palafrugell, dues 

ciutats que concentren bona part de població 

immigrada.  

PM corresponsal  16” 16:31” 

BVU Vol tenir constància de tot el que passa al seu voltant  PA noi fent fotografies 5” 16:36” 

INS Tot el que puguem penjar a facebook a twitter i al 

que tinguem és un motiu més de reclam per la gent 

que està indecisa encara 

PM noi 20 anys  8” 16:44” 

BVU A primera hora la majoria ho tenien clar PM dona 50 anys votant 3” 16:47” 

INS Il·lusionada i amb molta emoció PM voluntària mesa 3” 16:50” 

INS Quan veig tanta gent em dóna alegria  PM home 80 anys 3” 16:53” 

BVU El Josep fa anys que espera poder votar, però a Salt 

amb més d'un 40% de població immigrada alguns 

nouvinguts també han dipositat el seu vot  

PG interior del col·legi 

PM noi senegalès votant  

8” 17:01” 

INS Perquè vull que Catalunya sigui un estat i un país 

lliure 

PM noi senegalès 

 

5” 17:06” 

INS Perquè penso que ens han d'escoltar i perquè penso 

que és el nostre dret  

PM dona 35 anys 4” 17:10” 

BVU I a fora aquest dos amics per iniciativa pròpia 

preparaven cafè per tothom  

PS paradeta 5” 17:15” 
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INS Tu podràs dir als nets “jo vaig fer cafè aquell dia” i 

amb molt d'orgull (rialles) 

PA voluntari  6” 17:21” 

F.DIR A Palafrugell l'hora punta s'ha viscut a la 1 del 

migdia quan s'han format cues a les 14 meses que hi 

ha en aquest institut  

PM corresponsal  6” 17:27” 

BVU Unes cues pacients que duraven un quart d'hora  PS cues 3” 17:30” 

INS Super emocionada, molt contenta, és un moment 

molt i molt especial 

PM dona 35 anys 3” 17:33” 

INS Hem de començar a aplicar solucions als problemes 

que tenim com a país 

PM home 35 anys 6” 17:39” 

BVU Neus Santamaria, TV3, Palafrugell  

(cortina) 

a casa dels Gómez tots participen en la jornada com 

a voluntaris quan han esmorzat a les 7 del matí la 

conversa era sobre el 9N.  

PS home votants 

 

PG de la família 

esmorzant a casa seva 

12” 17:51” 

INS No passarà res, tothom anirà content, tothom farà 

cues. Avui és un dia festiu 

PM mare família 6” 17:57” 

INS La sensació que tinc avui feia molts anys que no la 

tenia. Tinc il·lusió  

PM pare família 7” 18:04” 

BVU Al pare i a la mare els ha tocat anar a centres 

diferents. Al Carles a l'Institut de Sant Pere i Sant 

Pau 

(aplaudiments quan obren la porta del col·legi) 

i finalment ha arribat el moment de la primera 

votació 

PG família sortint de casa 

PG obertura portes d'un 

col·legi 

PM home votant  

21” 18:25” 

INS Primera votació i molta emoció. Has vist aquella 

noia com plorava? Molt emocionada 

PM pare família Gómez 4” 18:29” 

F.DIR El matí ha transcorregut en general amb 

tranquil·litat i civisme i entre els voluntaris un 

sentiment molt clar, el de la il·lusió. Sandra Takagi, 

TV3, Tarragona 

PM corresponsal  11” 18:40” 

BVU Ni la pluja ni el fred han frenat els que abans de les 

9 ja eren a l'institut. Volien ser els primers a viures, 

segons ells un dia històric 

PG interior col·legi 

PM home votant 

9” 18:49” 

INS És un dia molt especial per nosaltres, els catalans i 

més pels qui hem estat tan reprimits i amb tanta 

punyeta que com a mínim puguem votar! 

PM home 65 anys 8” 18:57” 

INS Hem d'aconseguir alguna cosa millor per tot 

Catalunya i a veure si avui ens deixen com a mínim 

intentar demostrar el que volem  

PM home 60 anys  7” 19:04” 

INS M'he emocionat quan han dit “comenceu a votar, 

visca Catalunya!” és tan maco això 

PM dona 55 anys 4” 19:08” 

INS Catalunya en l'estat en que està, la gent del poble té 

dret a dir el que vol i el que no vol  

PM noia 16 anys 9” 19:17” 

BVU La proximitat dels llocs de participació al lloc de 

residència ha permès que molts dels votants hi 

anessin a peu  

PS gent entrant al col·legi 

amb paraigües 

6” 19:23” 

F.DIR No ha estat així pels veïns de localitats 

desmunipalitzades com Sucs o Raimat... 

PM corresponsal 4” 19:27” 

BVU ...situades a una vintena de quilometres de Lleida PM bus 35” 19:54” 
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que han hagut d'agafar vehicles per poder exercir el 

dret a vot a la ciutat. En taxi, amb autobús o amb 

cotxe han arribat al Turó de la Caparrella, el punt de 

votació també pel que viuen a l'Horta de Lleida i un 

dels 495 locals habilitats en tota la demarcació. 

Marina Solà, TV3, Sucs. 

(cortina) 

(toquen instruments) No perden la il·lusió i les 

ganes de festa tot i que s'han de desplaçar més de 20 

Km per poder votar. Els veïns d'Horta de Sant Joan 

tenien avui dues meses assignades a l'institut de 

Gandesa 

PS taxis 

PS exterior col·legi 

PG interior col·legi 

PM gent votant 

 

PS interior del bus amb 

gent tocant instruments 

PG interior col·legi 

Gandesa 

PS gent votant 

INS És la primera votació que faig però m’hagués 

agradat que hagués pogut ser al meu poble com 

tothom ha pogut votar a la seva població però per 

altres qüestions ens ha tocat venir aquí  

PM noi jove 10” 20:04” 

INS Havíem d'anar a votar, això està claríssim. Si ha 

tocat Gandesa, doncs a Gandesa i si ens hagués tocat 

Barcelona doncs haguéssim anat a Barcelona a votar  

o a Tarragona, allà on hagués sigut, això està clar.  

PM home 50 anys  9” 20:13” 

BVU A Horta nomes s'ha pogut fer avui la recollida de 

firmes per la denuncia internacional pel dret a 

decidir. L'alcalde del PP no va cedir formalment un 

local per poder-hi votar  

PS paradeta per signar  

PS autobús 

9” 20:22” 

INS Els ajuntaments estem per administrar els pobles i 

no per les coses que fan al Parlament. El que fan al 

Parlament són ells els que ho han d'arreglar i no els 

alcaldes que no en tenim cap culpa ni cap obligació 

trobo jo.   

PM alcalde Horta de Sant 

Joan 

10” 20:32” 

F.DIR També els veïns de Pedanies i entitats municipals 

descentralitzades s'han de desplaçar per votar. En el 

cas de Tortosa, l'ajuntament ha posat en marxa un 

servei de bus gratuït per comunicar els 5 pobles amb 

la ciutat. Victor Sorribes, TV3, Jesús 

PM corresponsal. Es veu 

l'autocar de fons i gent 

que hi puja 

13” 20:45” 

OFT Bausen és un dels tres municipis aranesos on no hi 

ha local de participació. A la plaça del poble un taxi 

espera als veïns per portar-los a vota a Les, situat a 7 

Km. L'ajuntament de Bausen com el de Canejan i 

Arres van comunicar fora de termini l’habilitació 

local. Per aquest motiu els de Bausen i Canejan 

voten a Les i els d'Arres a Vilamòs. Per facilitar 

aquesta trasllats s'ha habilitat un servei de transport 

públic amb 2 viatges al mati i dos a la tarda  

(cortina) 

cues per anar a votar i cap incident fins ara en els 74 

locals de participació de l'alt Pirineu. La cua més 

llarga de centenars de metres omplia les vores del 

local habilitat a l'avinguda comptes de Bell-Lloc 

d'Andorra la Vella on coincidien residents, veïns de 

les comarques pirinenques que no són al cens 

electoral i molta gent del cap de setmana de 

vacances que no ha hagut de canviar de plans per 

anar a votar  

(cortina) 

a Perpinyà l’únic punt de votació ha obert 

puntualment, en nomes 1 hora mig centenars de 

PS taxis furgoneta que 

recullen als veïns 

PG interior col·legis 

PM gent votant 

 

PG exterior del col·legi a 

Andorra la Vella 

PS gent fent cua 

PM gent votant 

 

PM gent fent cua a 

Perpinyà 

PM gent votant a 

Perpinyà 

1:24

” 

22:09” 
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persones ja havien votat. Com a qualsevol punt 

exterior cal registrar-se o un certificat del consolat i 

dipositar la papereta en un doble sobre. Duran tot el 

matí hi ha hagut un degoteig constant de persones 

que viuen en aquesta zona des de l'exili, catalans 

que estan de pas, persones vingudes de Besiers o 

Carcassona i gent amb nacionalitat francesa però 

que se senten catalans 

Plató  El País Basc mira amb el màxim interès aquesta 

jornada... 

Presentador-plató  3” 22:12” 

OFT ...A Gernika, símbol de les llibertats d’Euskadi s'ha 

instal·lat de forma simbòlica una urna perquè en la 

resta de l'estat els catalans no poden votar. Localitats 

com Uretxo o San Sebastià també hi ha hagut urnes 

per mostrar el suport al dret a decidir 

PS nena muntant la urna 

PG gent aplaudint davant 

l'urna muntada a la plaça 

14” 22:26” 

Plató  I després de visitar algunes ciutats del Baix 

Llobregat i al Vallès, David Izquierdo és ara en un 

del punts de participació més grans de Sabadell. 

David, amb més d'un centenar de voluntaris, els 

altres protagonistes del dia són aquesta, els milers 

de voluntaris que fan que la jornada pugui tirar 

endavant, David.  

Presentador-plató  19” 22:45” 

C.DIR Exactament en aquest punt de votació de Sabadell 

de l'escola industrial hi ha més de 100 voluntaris i 

21 meses, 21 urnes i el que hi ha duran tot el mati és 

una llarga cua. És aquesta que veuen aquí al darrere 

però que continua a l'exterior d’aquí recinte i dona 

la volta a tot l'edifici tot i que són les 3 menys 5 i 

ens diuen que ha baixat una mica el nombre de 

votants... 

PM corresponsal  

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS cues a 

l'exterior del col·legi  

21” 23:06” 

OFT ...però encara n'hi ha forces. És el mateix ambient 

que ens hem trobat en diverses poblacions de l’àrea 

metropolitana de Barcelona sense cap incidència 

important tret d'alguna anècdota com la que ens 

explicaven a Martorell, on havia volgut votar un avi 

de 100 anys que a l'entregar el DNI era tan antic 

aquest DNI que no tenia lletra i per tan li ha costat 

una mica poder votar però al final ho ha pogut fer 

sense cap problema. Així que aquest és l'ambient 

que es respira aquí a Sabadell, moltes cues però cap 

incidència important en aquest punt de participació 

de l'escola industrial 

PS amb tràveling de la 

cua  

PG gent sortint del 

col·legi  

30” 23:36” 

Plató  Gracies David i aquí aquest mati també s'han vist 

l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ... 

Presentador-plató  6” 23:42” 

OFT ...que ha anat a votar a l'institut Montserrat de 

Barcelona on també s'ha hagut d'esperar una estona 

per fer-ho . La seva presència en quest punt de 

votació s'ha rebut amb tranquil·litat però tot i així no 

s'ha escapat d'alguna increpació  

PS Pujol esperant per 

votar 

PG Pujol votant  

11” 23:53” 

Plató  Al final del dia caldrà quantificar amb xifres aquesta  

mobilització ciutadana que veiem en les imatges. 

Tot i que els organitzadors parlen d’èxit total també 

hi ha hagut ciutadans, i també ens hi volem fixar, 

que no s'han decidit a votar en aquest procés 

participatiu 

Presentador-plató  18” 24:11” 
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BVU Surten de comprar el pa, per ells avui é són 

diumenge qualsevol, no pensen anar a votar. 

PS parella pujant a la 

moto 

5” 24:16” 

INS Perquè si fos una votació en la qual els que volen Sí 

i els que volen No, fos legal, doncs jo aniria a votar 

pel No 

PM home 70 anys 9” 24:25” 

INS Tampoc, perquè jo sé que compta molt l’assistència PM dona 70 anys 7” 24:32” 

INS No serveix per res, això és una xarlotada PM home 65 anys  3” 24:35” 

INS Si haguessin donat una explicació al què passarà 

aniria a votar sense cap problema, però crec que no 

s'ha fet això, que el debat nomes s’ha concentrat en 

si hem de votar o no hem de votar.  

PM home 45 anys  12” 24:47” 

F.DIR Moltes de les persones a qui hem preguntat per què 

no votarien avui no ho han volgut explicar davant 

les càmeres de TV3, altres sí que ho han fet i els 

motius són molts i variats  

PM corresponsal 9” 24:56” 

BVU Fent el cafè amb llet comparteixen la taula votants i 

no votants  

PG terrassa d'un bar  4” 25:00” 

INS Ni em sento espanyol ni em sento català. Llavors 

crec que hi ha altres problemes en aquesta societat 

abans que totes aquestes tonteries de separatisme 

PM home 60 anys 8” 25:08” 

INS No es garanteixen les garanties democràtiques, 

llavors no ho considero rellevant 

PM dona 30 anys  5” 25:13” 

BVU Alguns s'estimen més fer altres activitats abans que 

anar a votar  

PG gent fent footing 4” 25:17” 

INS Jo tinc el dia per córrer i fer coses i d'entrada no PM dona 40 anys 5” 25:22” 

INS No aniré a votar per això perquè no vaig a votar mai PM home 35 anys 3” 25:25” 

INS -m’acompanyaràs a votar encara que tu no votis? 

-sí sí, si vols t'hi acompanyo, cap problema 

PM 2 homes 50 anys fent 

footing 

4” 25:29” 

BVU Mònica Bertran, TV3, Barcelona PS corredors de footing 

allunyant-se 

2” 25:31” 

Plató  A Madrid no es pot votar en aquest procés 

participatiu. La Moncloa tampoc ha organitzat cap 

seguiment del que es fa avui a Catalunya però sí que 

ha expressat la seva opinió sobre la jornada. Josep 

Capella, amb nous advertiments a Artur Mas 

Presentador-plató  

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PM 

presentador 

14” 25:45” 

C.DIR Sí Mariano Rajoy segueix des del seu despatx 

l'evolució de la jornada. Fonts de la Moncloa 

insisteixen i reiteren a en donar cap mena 

d’importància i de validesa al procés participatiu  

d'avui. Diuen que no té cap efecte jurídic i a més a 

més el qualifiquen d’antidemocràtic. A més a més hi 

ha una altra advertència al president de la 

Generalitat dient-li que no en traurà cap benefici 

polític d'aquesta consulta. A més a més des de la 

Moncloa asseguren que l’actuació d'avui en la 

jornada d'avui, del president de la Generalitat 

dificulta molt les coses en el futur. Els que sí que 

han tingut avui activitat són els partits polítics, els 

socialistes amb Pedro Sánchez al capdavant diuen 

que a partir de demà Catalunya ha de jugar un paper 

important i des del Partit Popular han celebrat els 25 

PM corresponsal  1:00

” 

26:45” 
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anys de la caiguda del mur de Berlin i diuen que ara 

són els nacionalistes catalans que volen aixecar un 

altre mur  

INS Avui hi ha molts catalans que com aquells 

berlinesos s'estan preguntant “haurem de marxar?” 

jo crec que ens hem reunit en aquest lloc per 

transmetre que fins que governi el PP ningú, cap 

espanyol haurà de marxar de Catalunya 

PM Esteban González 

Pons 

23” 27:07” 

INS I el més important del 9 és que demà és 10 i que en 

el 10 hem d'obrir un nou temps en la política 

espanyola. Hem de dir-los als catalans, des de 

Toledo, que us estimem que volem una Catalunya a 

l'avantguarda del canvi a Espanya. Que volem una 

Catalunya no fora d'Espanya sinó en l’avantguarda 

del canvi polític i social que liderarem els socialistes 

a Espanya 

PM Pedro Sánchez 28” 27:35” 

C.DIR Avui també s'han fet alguns actes en contra del 

procés iguals que els d'ahir amb poc ressò de 

participació i poc ressò mediàtic. Una concertació 

que estan veient que a congregat a menys d'un 

centenar de persones, agrupats en col·lectius 

diferents, a la dreta del Partit Popular protestant pel 

procés concretament a la plaça de Catalunya d’aquí 

de la capital de l'Estat.  

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PG i PM 

manifestants  

29” 28:04” 

Plató  Gràcies Josep, a banda que la mobilització d'aquest 

matí s'estigui desenvolupant amb normalitat, la 

justícia ha anat rebent denuncies  

Presentadora-plató  10” 28:14” 

OFT UPyD n'ha presentat una altra contra el president de 

la Generalitat, Artur Mas acusant-lo de 

desobediència i prevaricació . Aquest partit també 

ha denunciat la consellera d’ensenyament Irene 

Rigau  i el responsable d'interior Ramón Espadaler i 

ha demanat que s'ordeni a les forces de seguretat de 

l'Estat que desallotgin i tanquin els centres de 

votació. D'altra banda la formació xenòfoba, 

Plataforma per Catalunya, també ha denunciat el 

procés igual que la fiscalia identifiqui als voluntaris 

de les taules  

PG fiscalia amb els 

membres d ‘UPyD sortint 

PM dirigents UPyD 

PP demanda 

26” 28:40” 

Plató  A fora de Catalunya hi ha una vintena de punts de 

votació habilitats pels catalans que viuen a 

l'estranger. També hi ha hagut cues a Brussel·les, 

Francesc Serra, on sorprenentment heu sobretot 

catalans que no viuen a la capital europea i que han 

hagut de fer molts quilòmetres per votar avui  

Presentador-plató  

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PM 

presentador 

17” 28:57” 

C.DIR Sí, les cues han sorprès fins i tot als voluntaris que 

organitzen la votació  la seu de la Generalitat aquí a 

Brussel·les. Cap al final del mati feien falta una hora 

i mitja llarga, gairebé fues hores per poder votar. Al 

migdia ho havien fet 200 persones. És un procés que 

a l'estranger és un punt més lent per tan aquesta és 

també l’explicació de les cues i per així també s'ha 

habilitat una segona urna extra per poder anar una 

mica més ràpids. Les cues arribaven a fora al carrer. 

Hem pogut parlar amb gent allà que ens explicava 

que patia perquè havia d’agafar el tren per tornar 

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PG cua al 

carrer, PG interior de la 

seu, PM gent votant 

1:12

” 

30:09” 
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cap a Holanda i és que aquí ha vingut gent d'una 

àrea geogràfica força extensa. D'Holanda, de l'oest 

d'Alemanya, del nord de França i també un autocar 

expressament des de Luxemburg. De fet podem 

exagerar dient que en algun punt fins i tot costava 

trobar a algú que residís aquí a Brussel·les degut a la 

quantitat de gent que venia d'altes punts d'aquesta 

zona europea a 2, 3, 4 o 5 hores de viatge amb 

cotxe. En quan al ressò, Bèlgica un  país 

especialment sensible per aquestes qüestions, doncs 

la televisió publica francòfona com la flamenca han 

dedicat força espai en els seus informatius del 

migdia a aquest votació i de fet la televisió publica 

flamenca ha desplaçat un equip a la delegació d ela 

generalitat aquí a Brussel·les 

Plató  També anem cap a Paris, Joan Carles, Peris, perquè 

a la capital francesa també s'han superat les 

expectatives 

Presentador-plató  

 

Partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PM 

presentador 

9” 30:18” 

C.DIR Sí així és, també hi ha hagut aquí llargues cues com 

a Brussel·les, en la delegació en la Generalitat, 

primer en l'accés, després també al carrer Saint 

Ferdinand. Durant tot el matí hi ha hagut molta 

persones i la última dada que ens han donat ara és 

que havien votat a la 1 del migdia 521 persones aquí 

a Paris. La majoria d'ells lògicament residents a 

França, però també hem trobat moltíssima gent que 

estava passant el cap de setmana aquí a Paris o fins i 

tot que hi eren circumstancialment per motius de 

treball. Els 14 voluntaris d'aquest procés de 

participació a Paris han hagut d'habilitar també aquí 

una segona taula per recollir les votacions i la idea 

més repetida entre els que hi han participat, que 

aquesta és una oportunitat inèdita per fer sentir la 

seva veu independentment de quin sigui el sentit del 

seu vot i independentment de quin sigui el resultat. 

També els mitjans de comunicació aquí a França es 

fan ampli ressò d’aquest procés de participació a 

Catalunya. Totes les televisions ho donen com a 

titulars i fins i tot per davant de la celebració d'un 

altre 9N el de la caiguda del mur de Berlin.  

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PG cua al 

carrer, PG interior de la 

seu, PM gent votant 

1:06

” 

31:24” 

Plató  D'aquest vint-i-cinquè aniversari també en parlarem 

en aquesta edició del telenotícies, gracies Joan 

Carles. Els primers a votar han estat els catalans que 

són a les Antípodes, a Austràlia, ho han fet a les 11 

de la nit hora nostra, a les 9 del matí per ells. Una 

imatge que s'ha anat repetint en diversos països del 

món com ho veurem de seguida en un repàs que 

comencem a Londres 

Presentador-plató  19” 31:43” 

BVU Llargues cua a la delegació de la Generalitat a 

Londres poc abans de les 9 del matí. Molts dels 

residents a la capital britànica avui treballaven i 

volien votar a primera hora. Altres han viatjat des 

d'altres punts del Regne Unit i s'han plantat a la 

delegació de la Generalitat convençuts que l'esforç 

val la pena. En 4 hores han votat 504 persones  

PG cues a la delegació de 

la Generalitat a Londres 

PM gent votant 

20” 32:03” 
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INS Visc a Cardiff, m´he llevat a les 5 del matí, he fet un 

recorregut en autocar de tres hores i mitja per fer la 

votació.  

PM home 40 anys 6” 32:09” 

INS Vam venir ahir i hem dormit en un hostal per això PM noia 25 anys 4” 32:13” 

INS Gent que estaven de turisme i han vingut a votar, 

gent que viu aquí a Londres, estudiants. 

PM voluntària a Londres 10” 32:23” 

BVU En total hi ha 19 punts habilitats arreu del món 

perquè els catalans que viuen fora puguin votar i la 

gent ha respost també perquè la organització ha 

facilitat les coses a tots els que viuen lluny dels 

punts de votació  

PS família anant a votar  

PP home anant a votar a 

Berlin  

10” 32:33” 

INS L'ANC ens va posar en contacte amb una noia que 

ens ha deixat dormir a casa seva, ella és 

catalanoalemanya, ha nascut aquí, i res ens hem 

llevat i cap aquí. Hem vingut a votar i ara nou hores 

de viatge més per tornar al sud d'Alemanya 

PM matrimoni 50 anys 16” 32:49” 

BVU I aquest ha estat el primer català en posar una 

papereta dins d'una urna. Ha estat a Sydney, a la seu 

d'aquesta ciutat australiana, on han participat 297 

persones. També Tokio i Hong Kong han estat 

matineres. Les ultimes delegacions a obrir portes, 

les dels Estats Units 

PA noi votant a Sidney 16” 33:05” 

Plató  Són els ciutadans que han volgut participar des de 

l'estranger en aquesta jornada. Un dia que ha atret a 

Catalunya 800 periodistes d'arreu del món. Feia dies 

que seguint l'anunci del procés participatiu i ja 

acreditats avui són aquí sobre el terreny per 

informar-ne 

Presentadora-plató  16” 33:21” 

BVU El que passa avui a Catalunya interessa a bona part 

del món i aquí hi ha la prova. Un núvol de 

periodistes encercla al president Mas en el moment 

de votar. Els corresponsals i als enviats els 

preguntem què fan avui aquí i per què hi són? 

PG periodistes fent fotos 

quan Mas va a votar  

12” 33:33” 

INS Volem veure com alguns països petits trenquen amb 

les barreres dels més grans 

PM periodista estrangera 5” 33:38” 

BVU Al seu costat un periodista de la minoria Suomi de 

Suècia 

PM periodistes  3” 33:41” 

INS Som un poble que viu en quatre països i és 

important per a nosaltres saber més sobre altres 

minories a Europa 

PM periodista suec 8” 33:49” 

BVU Els periodistes al qual demanem opinió deixen clar 

que el focus el posen en el sentiment de molts 

ciutadans 

PM periodistes  6” 33:55” 

INS Sobre el que ells diuen i sobre el que vol el poble 

català 

Periodista turc 5” 34:00” 

INS El que volen, el que diuen i el que no diu el govern 

central 

Periodista d'Al Jazzera 6” 34:06” 

F.DIR Quines són les dades d'aquesta cobertura 

informativa? Doncs d'entrada s'han acreditat 800 

periodistes provinents de 240 mitjans diferents, dels 

quals la meitat 120 són mitjans estrangers. Si hi ha 

un centre neuràlgic avui és aquí on ens trobem, al 

PM corresponsal a la sala 

de premsa 

18” 34:22” 
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centre de dades de Montjuic i des d'on es fan moltes 

de les connexions arreu per informar del que passa 

avui a Catalunya. 

BVU Aquí un col·lega ens explica com es viu aquesta 

jornada a França 

PS periodistes fent 

connexions 

4” 34:26” 

INS Hi ha regions amb sentiments nacionalistes o 

regionalistes però no té res a veure al nivell de 

recolzament que pot tenir aquí Catalunya  

PM periodista francès 11” 34:37” 

BVU I entre cròniques, fotos, entrevistes i imatges torbem 

un equip de cine que prepara un documental sobre el 

procés sobiranista. Venen del Quebec atrets, diuen, 

fins el que per ara ha aconseguit la societat catalana. 

David Melgarejo, TV3, Barcelona.   

PM periodistes del 

Quebec 

13” 34:50” 

Plató  TV3 estarà puntualment en tota la jornada 

participativa i a partir de les 7 de la tarda  

començarà un programa especial per informa dels 

últims instants de la votació. Després del 

telenotícies vespre, començarà de seguida a les 9 i 

començarà a partir de les 10, l’especial 9N amb tota 

l'anàlisi de la jornada participativa i en què podrem 

veure el seguiment que l'equip del programa .CAT 

ha fet al president de la Generalitat  

Presentadors-plató  

 

Surt la programació en un 

Chyron 

27” 35:17

” 

 

Telenotícies 

vespre 

 

09/11/2014 

Sumari Plató  Bona nit. 2.000.000 de persones segons dades 

oficials comptabilitzades fins les 6 de la tarda... 

Presentador-plató  6” 6” 

OFT ...han participat en aquest 9N. A les 9 del mati han 

començat a formar-se les primeres cues als centres 

de votació en una jornada caracteritzada per 

l’absència d'incidents destacables. 

PS amb tràveling de cues 

PP urna 

14” 20” 

Plató  Artur Mas s'atribueix la responsabilitat d'obrir els 

col·legis ... 

Presentador-plató  3” 23” 

OFT ...i reclama a Mariano Rajoy que s'avingui a 

negociar un referèndum negociat  

PA de Mas votant 

envoltat de periodistes  

4” 27” 

INS I el que perdi en el moment de la consulta definitiva 

ha d'ajudar al que hagi guanyat a construir el país 

que tots volem. I el que hagin guanyat ha de tenir en 

compte dels qui hagis perdut perquè són exactament 

igual d'importants que els qui hagin guanyat  

PM Mas 19” 46” 

Notícia OFT Aquestes imatges que veuen corresponen a 1 dels 

1.317 habilitats avui per les votacions del 9N. Són 

les imatges que s'han repetit en les gairebé 5.500 

meses disposades a recollir la opinió de la 

ciutadania sobre el futur del país 

PS cua que dona la volta 

a l'edifici (càmera ràpida) 

31” 1:15” 

INS No em pregunti perquè m'emocionaré. Des de que 

era així (fa un gest amb la mà) ja en tenia ganes 

PM home 70 anys 10” 1:25” 

INS He vingut expressament de Mèxic perquè no em 

podia perdre aquest dia perquè per mi és dels més 

importants dels darrers anys en la historia de 

Catalunya 

PM dona 50 anys 8” 1:33” 

INS Tinc 18 anys, és la primera vegada que voto perquè 

els acabo de fer ara  i tenia una il·lusió ahir! 

PM noia 18 anys  7” 1:40” 
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INS Nosaltres serem el futur de Catalunya i estaria bé 

que tinguessin la nostra opinió en compte 

PM noi 16 anys 8” 1:48” 

INS Això s'ha buscat duran molts anys i fins ara no s'ha 

aconseguit res. Ja veurem si ara ho aconseguirem  

PM dona 70 anys 7” 1:55” 

INS Penso que s'ha de venir i li diria a tota la gent que 

vingués a votar, cadascú amb les seves idees, però 

que vinguin a votar 

PM dona 60 anys 8” 2:03” 

INS Una cosa o l'altre, és igual, que surti el que surti pro 

s'ha de votar 

PM dona 70 anys 3” 2:06” 

Plató  I quan fa poc més d'una hora que s'han tancat els 

centres de votació i en molts s'acaba el recompte, 

tota l'atenció es focalitza en el centre de premsa a 

l'espera de les xifres definitives de participació. 

Jordi Pons, segons les últimes dades oficials, es 

podria acabar superant els 2.000.000 de votants.  

Presentador-plató  22” 2:28” 

C.DIR Doncs sí, ningú des del govern vol fer cap mena de 

projecció de possibles resultats però si s'ha arribat a 

aquesta dada a les 6 de la tarda sembla bastant 

probable que en les dues hores que quedaven fins 

les 8 del vespre i en els 15 dies encara pels que no 

hagin pogut fer-ho avui podran participar en les 

diferents delegacions de la Generalitat no sembla 

arriscat creure que se superarà amb escreix aquests 

2.000.000 de participants, una xifra ja bastant 

remarcable i que superaria per exemple anterior 

convocatòries com la del referèndum de la 

constitució europea i podria acostar-se al nombre de 

votants, per exemple, en les eleccions europees o en 

el referèndum per l'estatut del 2006, caldrà veure-

ho. En tot cas la dada oficial que a les 6 de la tarda 

hi havia... 

PM corresponsal  49” 3:17” 

INF ....de participació i que ha ofert fa una estona la 

vicepresidenta Joana Ortega és la de 1.977.531 

catalans que han participat. I per vegueries la 

distribució es la següent: a l'alt Pirineu i a l'Aran, 

fins les 6 de la tarda havien participat més de 20.000 

persones. A Barcelona el 1.228.940, al camp de 

Tarragona 139.000, a la Catalunya central 187.000 a 

Girona 232.000 a Lleida 112.000 i a les Terres de 

l'Ebre 55.000. hem de dir que la vicepresidenta 

Joana Ortega ha fet una valoració de normalitat... 

Xifra participació  42” 3:59” 

C.DIR ...i de no incidències en aquesta jornada PM corresponsal  3” 4:02” 

INS Amb un clima d'absoluta normalitat els ciutadans i 

les ciutadanes de Catalunya aquesta tarda han seguit 

acudint als locals de participació de la mateixa 

manera que ho han fet aquest matí i per tan han 

acudit als locals de participació d'arreu del territori 

sense que s'hagi registrat cap incidència remarcable 

PM Joana Ortega 28” 4:30” 

C.DIR Dos apunts per acabar: ambient d’eufòria 

continguda entre els responsables del Govern que 

han participat en la logística i que estan aquí en 

aquesta jornada de participació i 2: la confirmació 

que el president de la Generalitat farà aquí en unes 

hores una compareixença davant dels nombrosos 

PM corresponsal  25” 4:55” 
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mitjans de comunicació d’aquí i de tot el món que 

segueixen la jornada.  

Plató  Gracies Jordi, doncs a l'esper d'aquesta 

compareixença del president de la Generalitat, Artur 

Mas, que s'acaba de confirmar pels pròxims minuts  

aquesta mateixa nit. Artur Mas, avui, en la seva 

votació, moment en que ha estat envoltat per 

moltíssima expectació mediàtica, s'ha posat al 

capdavant de tots els voluntaris i totes les persones 

que han participat avui en el 9N assumint l’única 

responsabilitat pel fet que avui s'hagin usat locals 

públics 

Presentadora-plató  27” 5:23” 

BVU Expectació mediàtica poc usual a l'espera de 

l'arribada del president de la Generalitat, Artur Mas, 

a l'hora d'anar a votar. Al carrer també expectació. 

Acompanyat en tot moment per Elena Rakosnik 

Artur Mas vivia el 9N... 

PS amb tràveling dels 

mitjans al voltant de la 

mesa on ha d'anar a votar 

Mas.  

PS Mas i la seva dona 

arribant al col·legi 

14” 5:47” 

INS Serè, tranquil, assossegat i feliç, molt feliç de veure 

la reacció del poble català 

PM Mas 9” 6:56” 

BVU Urnes i paperetes per opinar sobre el futur polític de 

Catalunya i Mas votant SíSí. Una imatge que ha 

recollit la premsa d'arreu del món des de tots els 

angle possibles 

PG aeri de Mas acostant-

se a l'urna 

PM de Mas amb la 

papereta a la ma 

13” 7:09” 

INS Espero tenir a les nostres mans col·lectives de 

Catalunya les millors cartes i les més fortes per 

poder fer entendre que en algun moment volem una 

consulta definitiva amb totes les garanties i amb 

totes les conseqüències. Crec que ens ho haurem 

guanyat a pols.  

PM Mas 19” 7:28” 

BVU Mas s'ha fet responsable del 9N i ha demanat que 

s'escolti al poble de Catalunya 

PM  Mas 5” 7:33” 

OFT El president de la Generalitat ha tingut un seguiment 

especial per part de l'equip del .CAT. Un reportatge 

que podran veure tan bon punt acabi aquest 

telenotícies vespre. Ariadna Oltra l'ha acompanyat a 

la votació i ha conversat amb ell sobre el post 9N. 

Reflexions personals d'Artur Mas sobre el moment 

decisiu que es viu i que pot concretar-se en les 

pròximes setmanes. No descarta més endavant unes 

eleccions amb caràcter plebiscitari.  

PA Mas acompanyat dels 

periodistes del programa 

.CAT. 

PG Mas i Oltra asseguts 

en una terrassa parlant  

28” 8:01” 

INS Per fer unes eleccions diguem-ne normals, 

ordinàries, per canviar un Govern, doncs estem en la 

meitat de la legislatura. Per fer unes eleccions que 

serveixin per fer la consulta que no hem pogut fer 

d'una altra manera, de manera definitiva, aleshores 

jo estic obert a parlar amb aquells que defensen la 

consulta definitiva i això ho explicaré a partir de la 

setmana que ve 

PM Mas i Oltra 

conversant pel carrer  

24” 8:25” 

Plató  Pel que fa estrictament a la jornada d'avui 

satisfacció entre els líders dels partits que estan a 

favor de la consulta  

Presentadora-plató  10” 8:35” 

OFT Josep Rull ha votat a Terrassa convençut que el 

d'avui és un vot per la dignitat i satisfet que tot hagi 

PG i PM Rull votant 

PS Junqueras president 

37” 9:12” 
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transcorregut amb normalitat. Oriol Junqueras ha 

votat a ultima hora, ja que era president de mesa a 

Sant Vicenç dels Horts i per tan no ho ha pogut fer 

fins que no han acabat les votacions. Joan Herrera 

ha confirmat que ha votat SíNo com ja havia 

avançat i s'ha mostrat segur que la participació farà 

evident les ganes de la gent per decidir el seu futur. 

Josep Antoni Duran i Lleida ha votat amb el mateix 

sentit perquè ha dit que no és independentista però 

esta convençut que cal canviar la relació amb 

Madrid. Per la seva part el diputat de la CUP, David 

Fernández ha dit que el que ha començat avui és un 

tsunami democràtic que serà impossible de parar 

una mesa 

PP Junqueras 

PA Herrera votant 

PP Herrera votant 

PA Duran i Lleida votant 

INS Avui els catalans i catalanes hem demostrat una 

vegada més que som una societat madura i podem 

estar molt satisfets d’haver pogut votar amb 

absoluta normalitat com ha de ser al segle XXI. No 

ho hauríem entès i no s'hauria entès d'una altra 

manera 

PM Mercè Consesa, CDC 22” 9:34” 

INS El senyor Rajoy diu que això no té cap mena de 

repercussió. Ridiculitza fins i tot la jornada d'avui 

amb les seva paraules, nosaltres  creiem que la 

reacció ha de ser inevitable, ha de reaccionar davant 

d'aquest clam i d'aquest clam de canvi. S'ha d'obrir 

necessàriament un diàleg. 

PM Montserrat Surroca, 

UDC 

22” 9:56” 

INS Són uns resultats que jo crec que desborden les 

expectatives que teníem tots plegats, són resultats 

extraordinaris. És una passa molt important, encara 

no decisiva, en el camí que entenem que la majoria 

de la societat catalana s'ha plantejat de forma molt 

seriosa, també des de fa molt de temps i en aquest 

sentit ha donat mandat democràtic en els seus 

representants, en el seu Parlament, en les seves 

institucions perquè culminin aquest camí que ha de 

portar a Catalunya ha exercir la seva plena 

independència.  

PM Junqueras  37” 10:33” 

INS Avui aquesta gran mobilització ens servirà per donar 

un nou pas endavant per acumular forces en el camí 

del procés constituent que volem per Catalunya i pel 

conjunt de l'Estat. Avui és un pas endavant per 

guanyar aquest dret a realitzar un referèndum o 

consulta amb plenes garanties democràtiques 

PM Josep Vendrell, ICV 24” 10:57” 

INS Els catalans i les catalanes hem demostrat que 

volem nova política, que volem noves maneres de 

fer les coses. S'ha acabat l'immobilisme del Govern 

del Partit Popular 

PM Joan Mena, EUiA 14” 11:11” 

INS Que ningú tingui la temptació de fer-se propietari de 

resultats d'aquesta consulta. Que ningú tingui la 

temptació d'usar els resultats d'aquesta consulta per 

cap tipus de pacte. Que ningú tingui la temptació de 

dir que aquesta consulta es deu a la perícia del 

govern  

PM Isabel Vallet, CUP 18” 11:29” 

OFT I una imatge significativa la que s'ha pogut veure 

aquest vespre al centre de recollida de dades, del 

procés participatiu, allà s'han trobat el president 

PS abraçada de Mas i 

Fernàndez 

20” 11:49” 
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Artur Mas i el diputat de la CUP David Fernández i 

s'han fos, com veuen, en una efusiva abraçada 

(aplaudiments)  

Plató  El PSC com a partit ja va anunciar que no 

participaria en el 9N però alguns dels seus dirigents 

hi han anat a títol personal, com ara l'alcalde de 

Lleida Angel Ros. 

Presentadora-plató  13” 12:02” 

OFT També s'hi ha pogut veure l'expresident de la 

Generalitat, Pasqual Maragall, vinculat antigament 

al PSC i que hi ha anat acompanyat de la seva dona. 

També històrics dirigents com l'exconseller Joaquim 

Nadal, que vota perquè Catalunya sigui escoltada. 

L'exconsellera Montserrat Tura ha votat SíSí com a 

protesta a la negativa del govern espanyol. La 

delegació del partit es felicitava fa només uns 

minuts per l'alta participació i creu que és una 

mostra de la necessitat que s'obri el diàleg amb 

Madrid.  

PM Maragall 

PA Jaquim Nadal votant 

PG interior col·legi 

electoral  

26” 12:28” 

INS Ha quedat clar un cop més, i en portem 5, que no 

podem continuar així. Existeix des de fa anys a 

Catalunya una gran voluntat de canvi en les 

relacions amb la resta d'Espanya. Que ni el govern 

català ni el govern espanyol en els darrers anys han 

sabut canalitzar  

PM Esther Niubó, PSC 16” 12:44” 

Plató  Tan el PP com Ciutadans han qualificat de frau la 

jornada d'avui. La presidenta... 

Presentador-plató  5” 12:49” 

OFT ...del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, ha 

responsabilitzat a Artur Mas de sembrar la 

confrontació amb els catalans. Camacho ha advertit 

al president català que no esperi cap cessió per part 

de Mariano Rajoy. Per la seva banda Albert Rivera 

ha tret tota importància als resultats de participació i 

ha comparat les cues d'avui per votar amb les 

multituds que aplegaven Hitler o Franco 

PA Alicia Sánchez 

Camacho conversant amb 

ciutadans 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

PG acte Ciutadans 

PA Albert Rivera 

23” 13:12” 

INS És un “pucherazo” democràtic. La història jutjarà a 

Artur Mas per haver fomentat l'odi i la confrontació 

amb els nostres germans de la resta d'Espanya. Qui 

instiga al fanatisme i l'odi només rebrà les mateixes 

conseqüències 

PM Alicia Sánchez 

Camacho 

18” 13:30” 

INS El 10 de novembre per molt que ens diguin i ens 

venguin avui per molt que els recomptes els faci la 

guàrdia urbana en comptes d'un notari, no caiguem 

en l'error de donar per bona ni els resultats ni els 

recomptes ni les proclames 

PM Albert Rivera 17” 13:47” 

Plató  La majoria de punts de votació són ara fent el 

recompte o bé, acabant-lo. Anem fins el punt de 

votació de l'eixample barceloní on hi ha Lidia 

Pradanos. S'ha tancat el recompte ja Lidia? 

Presentadora-plató  

 

partició pantalla en 2: PM 

presentadora i PM 

corresponsal  

11” 13:58” 

C.DIR Bona nit, doncs a punt a punt. Gairebé estan ja 

acabant d'enllestir les ultimes paperetes de votació i 

acabaran la feina. Han estat des de les 9 del matí 

molt abans aquests voluntaris a l'institut For Prius de 

l'Eixample i ara ja, evidentment contents, però tenen 

PM corresponsal  1:17

” 

15:15” 
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ganes de marxar cap a casa. La normalitat ha estat la 

tònica general de la jornada aquí i a altres centres de 

Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Molta 

afluència de gent, moltes cues realment. Hi han 

hagut moltes cues i a la tarda quan semblava que 

baixava una miqueta l’afluència doncs ha estat un 

continu degoteig de gent que volia participar. Cap 

incidència greu: algun DNI caducat, un home ens 

explicava que era de Granada i fa molts anys que 

viu aquí però que en està empadronat i s'ha enfadat 

una mica perquè no ha pogut votar. Li han hagut 

d'explicar doncs que té 15 dies i això també ho 

recordem a tots els espectadors, que tenen 15 dies a 

partir de demà al Palau Robert per continuar les 

votacions. Tranquil·litat, satisfacció i sobretot molta 

normalitat  

INS Amb molta alegria perquè al final s'ha pogut fer 

aquest referèndum i han donat la veu al poble 

PM home 30 anys 9” 15:24” 

INS Clar, hem d participar tots i és una cosa de la terra 

en la que estem doncs s'ha de fer 

PM dona 70 anys 6” 15:30” 

INS Hem anat a Paris i fa just mitja hora hem arribat al 

Prat, hem vingut aquí directes a votar a l'Hospitalet  

i ara ell se'n va cap a Sabadell 

PM noia 20 anys  7” 15:37” 

F.DIR Fa més de 9 hora si mitja que ha començat la 

votació en aquest institut de l'Hospitalet de 

Llobregat on a les 6 de la tarda s'havia superat la 

xifra de 5.500 votants. Continuaven arribant a la 

tarda tot i que la major afluència ha estat cap al 

migdia.  

PM corresponsal  12” 15:49” 

INS A les 9 del matí ben ple, fins la cantonada i no para, 

de moment segueix. Realment un orgull 

PM voluntari 8” 15:57” 

INS Tinc 18 anys i és la primera vegada que voto perquè 

els acabo de fer ara i em fa molta il·lusió des d'ahir 

PM noia 18 anys 8” 16:05” 

INS Mai m'he mullat en la política, sempre he passat 

molt i res, aquí com una catalans més votant pels 

nostres drets 

PM noia 25 anys 7” 16:11” 

INS El crit de tots és que tenim el dret a votar, el dret a 

decidir, el dret que ens deixin dir el que pensem.  

PM dona 45 anys 6” 16:17” 

BVU Fa 12 hores que són al peu del canó, però a les cares 

ni rastre de cansament. La il·lusió i la emoció de 

poder viure aquest dia els ho ha fet passar tot 

PM voluntària explicant 

les normes a la gent que 

va a votar 

16” 16:33” 

INS Un senyor que tenia 87 anys que m'ha abraçat i se 

m'ha posat a plorar i m'ha dit que moltes gràcies i 

que l'omplia de felicitat  

PM voluntària 9” 16:42” 

INS Tota la gent que creiem en els drets, en la 

independència, en el respecte a les posicions 

contraries doncs estem orgullosos de participar-hi 

PM voluntària 9” 16:51” 

BVU Moltes anècdotes i vivències que queden per molt 

temps a la memòria 

PM persona votant 4” 16:55” 

F.DIR Durant la jornada hem vist un degoteig constant de 

votants. Fins ara nomes hem pogut certificar una 

alta participació, però un cop obrin les urnes i 

PM corresponsal  14” 17:09” 
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comenci el recompte en sabran els resultats. Marina 

Solà, TV3, Lleida 

BVU Té 17 anys, vota per primera vegada i el dia se li ha 

fet llarg abans no ha arribat el moment 

PM noia 17 anys votant 6” 17:15” 

INS Molt emocionant poder votar per primera vegada 

una cosa que pels catalans fa tan de sentiment i tanta 

impressió 

PM noia 17 anys 7” 17:22” 

BVU Ha votat al costat de tota la seva família i se n'ha 

volgut endur records 

PM noia abraçant al seu 

pare 

PP fotos del mòbil 

5” 17:27” 

F.DIR La gent que ha votat per primera vegada, 

bàsicament la gent més jove ha predominat duran la 

tarda. També hem vist però la gent més gran que 

venien acompanyat sobretot de fills o néts 

Pm corresponsal  9” 17:36” 

BVU En Jordi Masgrau té 92 anys PM Jordi votant 3” 17:39” 

INS De moment hem fet un pas més però no hem arribat 

al lloc encara 

 5” 17:44” 

BVU En Santi Thió ha votat aquest matí i a la tarda ha 

tornat a l'institut, no es volia perdre l'ambient 

PM Thió conversant amb 

altra gent 

5” 17:49” 

INS Ens han ofert d'una forma molt delicada que els 

ancians que portem bastó podíem passar i he dit “no 

no no”, qui es perd una cua tan preciosa i tan 

bonica? 

PM Jordi Thió  9” 17:58” 

F.DIR Neus Santamaria, TV3, Girona PG local de participació  3” 18:01” 

BVU 10 minuts per les 8 i encara arribava gent a votar  PM dona votant 5” 18:06” 

INS De fet teníem família a casa i hem vingut a ultima 

hora quan hem pogut, però corrents, corrents! 

PM dona 40 anys  8” 18:14” 

BVU Ja passava de 'hora i alguns arribaven corrents PP rellotge 

PS dona entrant al local 

corrents 

4” 18:18” 

F.DIR Una vegada tancat l’accés, la cinquantena de 

voluntaris de l'institut Tarragona han pogut, després 

d'una llarga jornada, dipositar el seu vot. Un cop 

hagin votat tots els voluntaris, llavors serà quan el 

president de mesa començarà a fer el recompte dels 

vots. Sandra, Takagi, TV3, Tarragona. 

PG voluntaris votant 

PM corresponsal  

21” 18:39” 

Plató  Hem vist que centenars de milers de catalans han 

volgut participar en aquesta jornada del 9N, 

pràcticament 2.000.000 de persones, però també 

n'hem trobat de molts altres que no ho han fet. 

Alguns pel seu rebutjament a la possibilitat que 

Catalunya esdevingui independents, però d'altres 

també per la manera com s'ha arribat a la votació 

d'avui 

Presentadora-plató  19” 18:58” 

INS Penso que la independència és una cosa que ja s'ha 

provat mil cops, que no funciona i que està 

demostrat que només porta problemes 

PM noi 25 anys 8” 19:06” 

INS La consulta es fa per distreure l’atenció dels 

vertaders problemes que hi ha a Catalunya 

PM home 35 anys 6” 19:12” 

INS Crec que no s'ha fet bé i crec que si s’hagués PM home 35 anys  9” 19:21” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

plantejat millor i explicat que passa si s'aconsegueix 

hi aniria 

INS Jo tinc el dia per córrer i fer coses i d'entrada no PM dona 40 anys 5” 19:26” 

INS Catalunya no es pot separar d’Espanya i no s'ha de 

posar ni en qüestió això  

PM home 70 anys 10” 19:36” 

INS Ni em sento espanyol ni em sento català, crec que hi 

ha altres problemes en aquesta societat abans que 

totes aquestes tonteries de separatisme o 

sobiranisme 

PM home 70 anys  10” 19:46” 

Plató  El ministre de justícia, Rafael Català acaba de 

comparèixer per fer una valoració de la jornada del 

9N que s'ha seguit d'una manera molt especial a 

Madrid. Josep Capella, des del govern espanyol han 

anunciat que no donen cap validesa a les xifres 

facilitades per Joana Ortega 

Presentador-plató  

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

16” 20:02” 

C.DIR Les xifres de la Generalitat no tenen cap tipus de 

validesa. Estan desqualificades perquè no tenen cap 

mena de control ni garantia democràtica. Aquest és 

el missatge del Govern central que duran tot el dia 

ha estat llençant advertiments i avisos, per exemple, 

al president de la Generalitat li han dit que la seva 

actitud ahir i avui dificulta el futur i a més a més que 

no en pot treure cap redit polític d'aquesta consulta. 

Abans de la compareixença in extremis, d'una 

declaració sense preguntes a ultima hora del 

ministre de justícia, la fiscalia de l'Estat també ha fet 

públic un comunicat dient que continuen les 

investigacions per si cal valorar la possible 

concurrència de responsabilitats penals. El ministre 

de justícia com dèiem ha dit que és un acte de 

propaganda el que s'ha fet avui a Catalunya i n'ha 

responsabilitzat directament al president d ela 

Generalitat, que diu que vol tapar un fracàs personal  

PM corresponsal  54” 20:56” 

INS Estem davant d'una jornada de propaganda política 

organitzada per forces partidàries de la 

independència i que manca de qualsevol tipus de 

validesa democràcia. S'ha instat als ciutadans a 

participar en un simulacre inútil i estèril en el que 

Artur Mas col ocultar el seu fracàs personal al no 

haver pogut convocar la consulta il·legal que va 

anunciar el passat 12 de desembre.  

PM Rafael Català 28” 21:24” 

Plató  A mitja tarda la fiscalia ha denegat per 

desproporcionades les reclamacions d ‘UPyD, 

Plataforma per Catalunya i altres particulars per 

aturar el procés participatiu d'avui  

Presentador-plató  11” 21:35” 

BVU Cap dels magistrats que avui han rebut les 6 

denuncies presentades amb les mesures cautelars 

que es demanaven, ni per la detenció d'Artur Mas, ni 

per la retirada d'urnes, ni per tancar els locals. El 

ministeri fiscal s'ha manifestat en el mateix sentit. El 

jutjat de guàrdia de Tarragona sí que ha ordenat als 

mossos que informin dels locals on es fan les 

votacions i identifiquin les persones que han permès 

que es pugui celebrar.  

PS Ciutat de la Justícia 

PS i PM de dirigents que 

han posat la demanda 

PP demanda 

21” 21:56” 
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Plató  L'ANC i Òmnium Cultural, promotors de la 

campanya “ara és l'hora” estan celebrant en aquesta 

moments al Born de Barcelona el final de la jornada. 

Un acte on han convidat els voluntaris que han 

portat el pes de l’organització del procés 

participatiu. Carme Forcadell i Muriel Casals 

intervindran més tard, però Montse Bassa, quines 

han estat les primeres valoracions fins ara? 

Presentador-plató  

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

18” 22:14” 

C.DIR Doncs la primera reacció aquí quan s'ha sabut que hi 

havia hagut prop de 2.000.000 de participants a les 6 

de la tarda ha estat d'un aplaudiment espontani i les 

primeres reaccions han vingut de la mà de Jaume 

Marfany, de l'Assemblea i de Marcel Mauri 

d'Òmnium. Tots dos han coincidit en qualificar 

aquesta jornada ja d'un èxit tot i les dificultats, han 

dit, interposades pel Govern espanyol fins ara. Han 

agraït el paper dels milers de voluntaris... 

PM corresponsal  25” 22:39” 

OFT ...uns 70.000 entre les dues entitats. I han agraït 

també el paper dels ciutadans que han tingut, diuen, 

un comportament exemplar. Han tingut també un 

record per tota la gent que diuen que els han 

precedit i que no podran votar. Aquestes 

declaracions les han fet en català, en castellà, en 

anglès i en francès. Destinades també als més de 

100 periodistes que hi ha aquí acreditats en el centre 

cultural del Born, aquest lloc emblemàtic i que avui 

pren un significat especial. És el lloc també on la 

campanya “ara és l'hora”, fa el seu acte de cloenda. 

És un acte obert per tothom, especialment als socis i 

simpatitzants de les dues entitats, de l'Assemblea, 

com d'Òmnium. Ara mateix hi ha diferents 

actuacions musicals, però la clienta la faran Carme 

Forcadell i Muriel Casals quan des d’aquí faran una 

valoració definitiva cap a les 11 de la nit 

PG acte al Born  

PS escenari 

PG interior del Born  

PM cantants 

PG acte 

45” 23:24” 

INS El meu pare sempre havia parlat de la independència 

de Catalunya i a més perquè és una reivindicació 

històrica 

PM dona 80 anys 10” 23:34” 

INS Totes les emocions les tinc a fora, perquè els meus 

pares estarien molt contents de poder votar avui  

PM dona 60 anys 6” 23:40” 

Plató  Emoció també dels que han participat des de la 

distancia en la vintena de centres de votació 

habilitats fora de Catalunya. Una il·lusió per 

participar que també ha portat a molta gent a fer 

centenars de quilometres fins a Brussel·les, 

Francesc Serra 

Presentador-plató  14” 23:54” 

C.DIR Sí, aquí hem vist moltes cues com també per 

exemple a Paris o a Londres i moltes cues a mig 

mati. De fet ja hi havia gent esperant a primera hora 

del mati a les portes de l'oficina de la Generalitat 

aquí a la capital europea. De fet en el punt àlgid del 

dia la gent 'havia d'esperar fins a més de 3 hores per 

poder votar. S'ha començat a votar nomes en una 

mesa i al llarg del dia n'hi ha hagut 3 funcionant en 

paral·lel per intentar agilitzar un procés que és cert 

que el procés de votació a l’estranger era una mica 

més llarg que en el cas de Catalunya. Podem 

PM corresponsal  1:04

” 

24:58” 
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calcular que el dia ha acabat aproximadament amb 

1.200 persones votant aquí a Brussel·les, moltes 

residents aquí a Bèlgica, però moltes d'altres 

vingudes d'una àrea geogràfica d'1, 2, 3 hores amb 

cotxe. Hem parlat amb molta gent que venia 

d'Holanda, particularment d'Amsterdam, també de 

l'oest d'Alemanya, famílies que venien de Colònia. 

Famílies que venien aquí perquè Berlin quedava 

molt lluny. També del nord de França o per exemple 

també un autocar que ha vingut de Luxemburg.  

INS Jo estic fent un Erasmus a Nancy que està al nord de 

França 

PM noi 20 anys  5” 25:03” 

INS Vinc de Solingen, i està entre Düsseldorf i Colònia a 

Alemanya 

PM dona 40 anys 4” 25:07” 

INS Aquest matí ens hem despertat a les 6 del matí, hem 

agafat el tren, hem fet transbord a Bèlgica i hem 

arribat aquí  

PM noia 20 anys  9” 25:16” 

INS Vinc d’Amsterdam, que estic vivint allà PM noi 20 anys 2” 25:18” 

INS Nosaltres vivim a Bèlgica des de fa 22 anys i venim 

tots a votar: els meus fills, la meva dona i forma part 

per nosaltres d'una Diada molt espacial  

PM home 50 anys  12” 25:30” 

Plató  Els catalans a l'altra banda de l’atlàntic són els únics 

que encara voten. Raquel Sanz, a Nova York són ara 

mateix doncs cap a les 3 de la tarda, no? Com 

transcorre aquesta jornada? 

Presentador-plató  

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

13” 25:43” 

C.DIR 2/4 de 4 de la tarda. Portem més de 6 hores votant i 

més de 700 persones han votat ja aquí a Nova York 

a la se de la Generalitat a prop de l’edifici Crisler. 

L'altre punt de votació és a la costa oest, on hi ha 

tres hores de diferencia a San José, a Califòrnia. 

Aquí el que hem vist i el que sentíem que ens 

explicava el Francesc Serra, cues i cues de gent que 

vol votar. El cert és que nomes hi ha dues urnes i no 

donen a l’abast. Ja ens han dit que si més enllà de 

les 8 del vespres hora nostra encara hi ha cua, se'ls 

donarà un adhesiu a la gent perquè pugui exercici el 

seu dret avui en aquesta jornada. Hi ha una trentena 

de voluntaris que s'estan fent càrrec d'aquesta 

jornada i que ja han començat a recollir les primeres 

paperetes d'aquesta dues urnes. Com dèiem ho han 

posat en bosses grans de plàstic i envien a Barcelona 

perquè des de la secretaria d’exteriors és d'on es farà 

el recompte. Hem recollit també que les principals 

capçaleres nord-americanes, el New Street Journal, 

el New York Times, el Washington Post ja es fan 

ressò de la jornada de votació a Catalunya. 

Recorden que es tira endavant tot i la prohibició i 

recorden també que és una votació no vinculant. 

Amb la gent amb qui hem parlat, alguns fins i tot 

han fet 14 hores de cotxe des d'Atlanta per exemple 

per poder arribar aquí a Nova York i votar. 

Moltíssima il·lusió, moltíssima emoció també 

especialment del primer que votava a les 9 del matí 

un senyor d'Arboç del Penedès però que viu a 

Chicago i també molt d’agraïment perquè aquesta 

PM corresponsal  

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PS cua, PS 

gent amb estelades, PM 

gent votant, PG local  

1:20

” 
27:03

” 
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jornada sigui una realitat  

 

Telenotícies 

migdia 

 

14/01/2015 

Sumari - - - - - 

Notícia - - - - - 

 

Telenotícies 

vespre 

 

14/01/2015 

Sumari  Plató  Bona nit. Hi haurà eleccions anticipades al 

Parlament de Catalunya el 27 de setembre d'aquest 

any. El president de la Generalitat ha anunciat que 

s'ha recuperat la unitat i el clima de consens per 

culminar-lo amb unes eleccions avançades amb 

vistes diferents però amb un full de ruta acordat i 

compartit amb Esquerra Republicana 

Presentador-plató  19” 19” 

INS En una data que veureu que és prou simbòlica i prou  

emblemàtica i que a mi, us he de dit, que em fa un 

goig especial. Concretament seran el 27 de setembre 

d'aquest any 2015 

PM Mas 15” 34” 

Plató  El president ha demanat disculpes per deteriorament 

del clima polític dels últims mesos i ha anunciat que 

ara s'ha refermat l'acord de legislatura amb ... 

Presentador-plató  11” 45” 

OFT ...Esquerra per impulsar i culminar les estructures 

d'estat.. l'objectiu és assegura la continuïtat del 

procés. Amb les seves paraules fins a la victòria. 

Serem en directe al Palau de la Generalitat per 

saber-ne l'ultima hora i també ho analitzarem al 

plató del telenotícies 

PG de Mas sortint a 

anunciar l'avançament 

electoral 

PS periodistes 

13” 58” 

Notícia Plató  Bona nit, el 27 de setembre és la data per celebrar 

les eleccions al Parlament de Catalunya que ha 

decidit Artur Mas. Ho ha anunciat el president fa 

poc més de mitja hora després de la reunió que ha 

mantingut amb ... 

Presentador-plató  13” 1:11” 

OFT ...Oriol Junqueras i les entitats Òmnium Cultural, 

Associació de Municipis per la independència i 

l'Assemblea Nacional Catalana. També ha dit que 

els partits es presentaran amb llistes separades però 

amb un full de ruta comú que segons ha assegurat 

està molt avançat. Duran la seva compareixença 

Mas a demanat disculpes perquè duran unes 

setmanes el clima d'acord que s'havia aconseguit en 

el sector sobiranista s'havia afeblit i fins i tot havia 

generat molts dubtes entre la ciutadania. La data 

escollida per celebrar les eleccions, el 27 de 

setembre farà que la campanya electoral comenci la 

vigília de l'11 de setembre 

PM Homs i Ortega 

PG sala 

PS periodistes 

PM Mas 

PG sala amb zoom in fins 

a PM Mas 

PS Mas 

PP Mas 

35” 1:46” 

INS S'ha referit aquest pacte d'unitat per garantir la 

continuïtat del procés polític de transició nacional 

que va tenir aquell punt culminant el 9 de novembre 

per continuar aquest procés polític de transició 

nacional i per portar-lo fins la victòria. Sabeu que hi 

ha un acord de legislatura que en les ultimes 

setmanes havia quedat en entredit, però l'acord que 

tenim és de reafirmar aquest acord de legislatura i 

no només impulsar i culminar les estructures d'estat 

PM Mas 1:35

” 

3:21” 
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pendents sinó també tota la legislació que calgui i 

que les faci viables. I sobre aquest acord jo he pres 

la decisió de celebrar les eleccions catalanes, 

aquestes properes eleccions al Parlament de 

Catalunya en una data que veureu que és prou 

simbòlica i prou  emblemàtica i que a mi, us he de 

dit, que em fa un goig especial. Concretament seran 

el 27 de setembre d'aquest any 2015. en aquestes 

mateixes parets del Palau de la Generalitat vaig 

signar el decret de convocatòria de la consulta. Hi 

anirem amb llistes diverses, d'aquest any 2015, i 

amb un full de ruta nacional, del procés polític 

compartit. No parlo nomes d'un punt, sinó d'un full 

de ruta que és el que en aquest moment s'està 

pactant de manera bastant avançada entre diferents 

formacions polítiques del nostre país 

Plató  El president Artur Mas encara ara està compareixent 

davant la premsa al Palau de la Generalitat. 

Nosaltres connectarem en directe amb aquesta roda 

de premsa quan Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra 

Republicana, prengui possessió del micro i doni la 

seva explicació sobre com ha anat aquesta reunió i 

com han anat les negociacions de les ultimes 

setmanes. Ho farem d’aquí uns minuts quan el 

president Mas hagi respost les preguntes de la 

premsa. De moment, però, anem en directe al Palau 

de la Generalitat per parlar amb el nostre company 

Jordi Pons que ha seguit duran tota la tarda les 

arribades i després també les sortides dels 

representats de les associacions sobiranistes però 

especialment del president d'Esquerra Republicana i 

evidentment també del president Mas i la 

vicepresidenta Joana Ortega que s'ha incorporat en 

aquesta reunió. Jordi Pons, ha estat una reunió de 

més de 4 hores 

Presentador-plató  

 

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PG de la 

roda de premsa de Mas 

 

partició pantalla en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

47” 4:08” 

C.DIR Sí, han estat unes hores llargues i amb molta pressió 

i expectació de mitjans de comunicació en les 

diferents portes d’accés al Palau de la Generalitat i a 

la casa dels Canonges, allà a la casa dels Canonges 

és on el president Mas, també el conseller Homs 

estaven reunits amb Oriol Junqueras i també amb els 

diferents líders de les entitats sobiranistes. Se sabien 

molt poques coses de la reunió. Hi ha hagut algun 

moment en que hi havia alguna pausa i semblava 

que s'acabava, però els han entrat cafès i aigües i la 

reunió ha continuat i tot feia preveure doncs que no 

hi hauria un acord. Tot apuntava en les últimes hores 

que el calendari electoral sí que apuntava a la tardor 

però que aquesta no era una opció que pugues 

acabar amb un acord beneit per Esquerra 

Republicana i per les entitats sobiranistes, el 

president Mas deia fa uns moments que aquesta és 

una fórmula de síntesi que no és una fórmula que ell 

hauria preferit. Segurament serà aquesta una de les 

maneres de llegir aquest acord que pot fer Oriol 

Junqueras. Aquí tothom ha fet un pas enrere, aquesta 

no és la formula de la llista unitària que el president 

PM corresponsal  

 

Partició pantalla en 2: PM  

corresponsal i PS i PG 

dels dirigents entrant al 

Palau i de la roda de 

premsa de Mas 

2:10

” 

6:18” 
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Mas havia proposat, tampoc és la fórmula que en els 

últims dies s'havia parlat d'una sola llista on anessin 

tots encapçalada del president i per tan és una 

formula que porta les eleccions a la tardor però que 

en canvi fa que aquests mesos, deia el president, 

serveixin per culminar estructures d'estat i alhora 

per crear un clima més idoni  entre les formacions 

polítiques que en aquests moment s'havia deteriorat 

i que el president no volia parlar d'un govern 

d'unitat. Consellers per exemple d'Esquerra 

Republicana i del govern però si que admetia que tot 

està obert, que aquest clima d'entesa i les necessitats 

de construir noves estructures ho deixen tot obert si 

hi ha confiança i avançava que sí que es preveu 

l'entrada d'experts en el Govern per àrees que 

necessiten un reforç en les seves estructures d'estat. 

Per exemple, en l’àmbit exterior, la hisenda pròpia i 

la seguretat social. El president Mas ho explicava 

d'aquesta manera  

INS Per tan és molt més important els continguts que no 

pas si la composició del govern és una o és una 

altra, però és evident que quan hi ha un clima 

d'unitat refet es pot parlar de moltes altres coses. 

Abans els he citat per exemple, que una de les coses 

que hem acordat és que algun tema d'aquestes 

estructures d'estat pendents, Esquerra Republicana 

proposarà algun expert per ajudar a tirar endavant 

aquestes estructures. En un clima d'unitat refeta 

doncs es pot tornar a parlar de moltes coses 

PM Mas 30” 6:48” 

Plató  Tornarem en directe al Palau de la Generalitat  de 

seguida que hi hagi alguna novetat, però d'aquesta 

manera amb una convocatòria d'eleccions pel 27 de 

setembre s'haurà de dissoldre el Parlament a finals 

de juliol i s'hauran de convocar oficialment llavors 

Presentador-plató  17” 7:05” 

INF La campanya electoral com a tal començaria per tan 

en una data tan assenyalada com l'11 de setembre. 

El dia 26 serà el dia de reflexió i a més s'escau que 

el dia 27 com ha dit abans el president de la 

Generalitat fa just un any que va firmar el decret de 

convocatòria de la consulta del 9N, una data que el 

president ha volgut subratllar i que efectivament ha 

estat triada per ell mateix. Malgrat que el tracte amb 

Esquerra Republicana ha incloses moltes altres 

coses... 

Imatge del calendari amb 

els dies de campanya 

electoral assenyalats  

28” 7:33” 

Plató  ...no sé fins a quin punt podem comentar-ho aquí 

amb Josep Maria Partí  

E (especialista): bona nit 

P (presentador): hem estat seguint en directe a TV3 

aquesta compareixença del president Mas. Fins a 

quin punt podem dir que la proposta final d'Artur 

Mas és un resum o quines són les parts que agafa de 

les tres propostes que havia fet publiques fa una 

setmana? 

E: ho comentàvem abans, a mi em sembla que la 

segona o la tercera de les propostes, s'ha fet un 

refregit de les dues. Mira, les tres propostes que va 

fer la societat civil en la ultima reunió conjunta 

PM presentador 

PM especialista del 

programa Parlament 

 

Partició pantalla en 2: PM  

especialista i imatges del 

calendari electoral  

3:37

” 

11:10” 
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eren: una, eleccions al març amb llista única, 

aquesta no ha estat. La segona era avançar les 

escultures d'estat i la constitució catalana i també fer 

eleccions, no al març i amb diverses llistes, amb 

llistes variades. Veiem que en aquest acord que s'ha 

fet si que hi ha part d'això. I la tercera proposta, 

eleccions amb diverses llistes separades, però la 

llista del president transversal amb independents i 

les eleccions per més endavant, per passat l'estiu. 

Veiem que aquesta també hi és. És un afegit entre la 

proposta 2 i la posat 3, tot i que el més important del 

dia és aquest anunci i aquest bon clima i que s'hagi 

refet aquest diàleg, aquesta confiança això 

tranquil·litza a una part de la societat que veien 

intranquil·litat, per això el president fins i tot ha 

demanat perdó, és un gest que en política no és gaire 

freqüent.  

P: sí, després dels estira i arronsa que hi ha hagut 

fins i tot de les acusacions que s'han fet en públic 

Esquerra Republicana i dirigents destacats de 

Convergència i Unió. És difícil suposo parlar de 

guanyadors i perdedors, però en qualsevol cas hi ha 

un calendari que beneficia especialment al 

president, el fet que les eleccions no siguin al març, 

sinó que siguin després de l'estiu? 

E: nen definitiva és la proposta que e president Mas 

sempre ha mantingut. Sinó hi havia una llista de país 

única que dones un caràcter exclusivament 

plebiscitari a aquestes eleccions, les eleccions 

s'havien de deixar per més endavant per refer aquest 

clima perquè ara tothom començava a comentar que 

eleccions al març molt bé, però que ja no només era 

això sinó que el dia després s'hauria de parlar del 

full de ruta dels pròxims 18 mesos següents, de les 

estructures d'estat, un govern transversal en un clima 

com el que hi ha hagut fins ahir al vespre o aquest 

matí era realment molt complicat. 

P: fins a quin punt aquest clima és ara prou bo com 

perquè s'hagi anunciat que hi haurà acords entre 

Esquerra Republicana i Convergència i Unió per les 

eleccions municipals allà on sigui possible, almenys 

després de les eleccions.  

E: Això em sembla una noticia extraordinària, ho ha 

dit cap al final es clar, la gran noticia és la data, el 

dia 27 de setembre, però ha dit exactament això que 

es prioritzaran els acords entre Convergència i Unió 

i Esquerra Republicana dins d'aquest clima d'entesa 

que s'ha refet avui en les eleccions municipals. Això 

li dona una projecció a les municipals que recordem, 

estan ja marcades, seran el dia 24 de maig i això li 

dona una projecció extraordinària perquè si anem 

repassant els 947 municipis de Catalunya, els 

darrers resultats veiem que entre Convergència i 

Esquerra Republicana si realment hi ha acord 

podem aconseguir el 80% dels municipis de 

Catalunya, a veure si funciona. I això li dona una 

perspectiva absolutament nova a les municipals 

P: Josep Maria Martí no marxis gaire lluny perquè 
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estarem pendents en aquest telenotícies del que 

passa al Palau de la Generalitat i hi connectarem de 

seguida que hi hagi Oriol Junqueras quan 

compareixia davant la premsa i nosaltres de moment 

continuem amb la resta de l'actualitat. (canvia de 

tema) 

Amplia

ció 

notícia 

Plató  És moment de recuperar la informació amb la que 

obríem el telenotícies, que és l’avançament 

d'eleccions finalment pel 27 de setembre. En aquests 

moments surt a fer una roda de premsa al Palau de 

la Generalitat el líder d'Esquerra Republicana, Oriol 

Junqueras, una de les persones clau en la reunió 

d'aquesta tarda que ha desencallat un procés que des 

dels últims mesos, específicament des del 9 de 

novembre , estava com dèiem encallat per veure 

quin seria el següent pas en el procés sobiranista per 

part dels seus protagonistes, especialment 

Convergència i Unió i Esquerra Republicana. En la 

reunió hi havia també representants de l'Assembla 

Nacional Catalana, d'Òmnium Cultural i de 

l'Assembla de municipis de la independència. Fins 

ara mateix ha estat parlant el president de la 

Generalitat i ara és el torn d'Oriol Junqueras que 

podrem sentir d’aquí a uns segons. El president ha 

anunciat que hi havia acord per convocar unes 

eleccions el 27 de setembre, en llistes separades, que 

des d'ara fins aleshores hi hauria una bateria 

d'acords legislatius en que hi participaria també 

Esquerra Republicana bàsicament per la formació 

d'una hisenda pròpia catalana, la delegació d'unes 

autoritats electorals, tot per preparar aquestes 

eleccions que volen que sigui de caràcter 

plebiscitari. També hi ha un acord perquè 

Convergència i Unió i Esquerra Republicana formin 

governs conjunts en tots els municipis en que sigui 

possible a partir de les eleccions municipals que 

tindran lloc al mes de maig. Tot això és el resum de 

l'acord des del punt de vista del president de la 

Generalitat i d’aquí a pocs segons podrem escoltar 

quina és la visió quina és la visió que té d'aquest 

acord Esquerra Republicana i el seu líder Oriol 

Junqueras, escoltem-lo.  

Presentador-plató  

 

Partició pantalla en 2: PM 

presentador i PG 

compareixença Junqueras 

2:40

” 

13:50” 

C.DIR Unes disculpes i també uns agraïments. Disculpes al 

conjunt dels ciutadans de Catalunya que segur que 

esperaven un acord més ràpid per fer possible les 

eleccions i que els ciutadans de Catalunya poguessin 

decidir sobre el futur del nostre país. I en aquest 

sentit també un agraïment a les entitats sobiranistes 

que avui ens han acompanyat en aquesta reunió, un 

agraïment també a tots aquells que han fet tot el 

possible per contribuir i ajudar a arribar a aquest 

acord. Sempre hem dit en moltes ocasions 

repetidament que les coses bones és millor no fer-les 

esperar  i és evident que en aquest cas l'acord i 

també les eleccions són coses bones i contra menys 

temps haguem d'esperar millor. En tot cas avui he 

poromes fer una intervenció breu, intentaré complir 

PM Junqueras 4:10

” 

18:00” 
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amb aquest compromís. Avui tal com a començat el 

president, hem refet un acord, un clima de confiança 

que és necessari, per accelerar el procés, per 

culminar el procés cap a la independència de 

Catalunya . Per accelerar la culminació d'aquestes 

estructures d'estat i de tota la legislació que és 

imprescindible per fer-les viables i sobretot també 

per posar una data perquè els ciutadans de 

Catalunya  puguin decidir amb els seus vots, ara sí 

amb uns vots, amb unes eleccions, que han de ser 

plenament vinculants per poder decidir el futur del 

nostre país. I ara que tenim una data ara hem de 

guanyar i hem de fer i farem tot el possible per 

guanyar i ens assegurarem que els ciutadans 

d'aquest país guanyin. El 9 de novembre sense dubte 

va ser un èxit i va ser un èxit en un context molt 

difícil. Ara convertirem en un èxit definitiu aquestes 

eleccions per la independència del nostre país, unes 

eleccions per fer la independència. Aquesta vegada 

haurà de ser i farem que sigui la consulta definitiva, 

les eleccions definitives. Sempre que els ciutadans 

de Catalunya poden expressar la seva opinió els 

ciutadans de Catalunya guanyen perquè al final és la 

voluntat dels ciutadans de Catalunya el que 

determina la victòria. Finalment tots plegats podrem 

expressar junts aquesta opinió i per tan guanyarem 

tots junts. Duran aquests mesos ens prepararem 

encara millor per guanyar la idndependència i per 

aprofitar aquesta gran oportunitat insisteixo que 

volem que sigui la definitiva. Una independència 

que tots vostès i tots els que ens segueixen a traves 

dels mitjans saben, una independència que és 

indispensable per disposar de les millors eines 

possibles al servei dels nostres ciutadans , unes 

eines per la regeneració democràtica, unes eines que 

han de servir per lluitar contra la corrupció, que han 

de servir per fer un país més just, per fer la justícia 

social que els nostres conciutadans i especialment 

aquells que passen per una situació de més dificultat  

mereixen per garantir la igualat d'oportunitats. En 

definitiva, unes eleccions per fer un nou país  que 

volem que sigui un país net i just. Moltes gracies per 

aquesta primer atenció i en tot cas resto a l'espera de 

les seves preguntes.  

Plató  Doncs hem sentit la intervenció d'Oriol Junqueras, 

ara és el moment de les preguntes de la premsa. El 

3/24 segueix íntegrament aquesta convocatòria d 

premsa com també ho han fet en el cas del president 

de la Generalitat, Artur Mas. Josep Maria Marti 

podem sumar alguna cosa que no hàgim dit abans 

després de sentir a Oriol Junqueras, perquè el 

missatge sembla d'unitat claríssim, no? 

E (especialista): es que pràcticament eren calcats. 

Ha demanat perdó per les darreres setmanes, 

fantàstic perquè s'ha refet el consens i que ja tenim 

adapta, ha dit una frase molt concloent, ara només 

falta guanyar. Això és la pitjor noticia i que està 

passant ara mateix per Madrid. Avui mateix el 

Presentador-plató  

PG plató 

PM especialista  

2:00

” 

20:00” 
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president del govern espanyol, Mariano Rajoy, deia 

en el seu viatge a Atenes, que les eleccions a 

Catalunya eren una mala cosa al 2015. per què? 

Perquè si es feien eleccions anticipades era que hi 

havia acord. La unitat d’acció del sobiranisme és la 

pitjor noticia pels unionistes i pel govern de Madrid 

P (presentador): gracies Josep Maria, nosaltres 

tornarem a connectar amb el Palau de la Generalitat 

al final d'aquest telenotícies per veure l'ultima hora 

amb el nostre company Jordi Pons, continuem ara 

amb la resta de l'actualitat  (canvia de noticia) 

Resum 

de la 

notícia 

al final 

del 

telenotí

cies 

plató I acabem a la noticia que ha copsat bona part 

d’aquest telenotícies. Hi haurà eleccions anticipades 

al parlament de Catalunya el 27 de setembre 

d'aquest anys. El president la de Generalitat ha 

anunciat que s'ha recuperat la unitat i el clima de 

concens per culminar-lo amb unes eleccions 

anticipades amb llistes diferents però amb un full de 

ruta acordat i compartit amb Esquerra Republicana 

Presentador-plató  18” 20:18” 

INS En una data que veureu que és prou simbòlica i prou  

emblemàtica i que a mi, us he de dit, que em fa un 

goig especial. Concretament seran el 27 de setembre 

d'aquest any 2015 

PM Mas 15” 20:33” 

INS Ara convertirem en un èxit definitiu aquestes 

eleccions per la independència del nostre país, unes 

eleccions per fer la independència 

PM Junqueras 11” 20:44” 

Plató  Connectem en directe amb el Palau de la 

Generalitat, Jordi Pons, com ha acabat aquesta roda 

de premsa que ha començat primer Artur Mas i 

després Oriol Junqueras 

Presentador-plató  

partició en 2: PM 

presentador i PM 

corresponsal  

9” 20:53” 

C.DIR Doncs encara continua, Oriol Junqueras està 

responent a les preguntes dels periodistes, explicant 

la posició d'Esquerra Republicana i després quan 

acabi la roda de premsa és previst que tan ell com el 

president Mas surtin junts del despatx del president  

amb les presidentes d'Òminuim i de la ANC i amb el 

president de l’Associació de municipis per la 

independència. Serà la imatge d'unitat per reflectir 

en una imatge l'acord d'aquesta tarda, d'aquest 

vespre. Tots junts sortiran del despatx del president i 

allà serà el moment en que quan hagin abandonat el 

Palau, han expressat als mitjans de comunicació tan 

Muriel Casals com Carme Forcadell,  la voluntat 

també de donar la seva visió de l'acord als mitjans 

de comunicació que encara estan aquí al Palau de la 

Generalitat  

PM corresponsal  

 

partició pantalla en 2: PM 

corresponsal i PG i PM 

compareixences de Mas i 

Junqueras 

50” 21:43” 

Plató  Moltes gracies Jordi, qui vulgui seguir encara la 

compareixença d'Oriol Junqueras ho pot fer al 3/24 i 

avui justament el programa 2324 d'Agustí Esteve 

començarà un debat i anàlisi de l'anunci fet pel 

president de la Generalitat i després secundat per 

Oriol Junqueras i això serà a partir de les 10 del 

vespre 

Presentador-plató  18” 22:01

” 
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11/09/2012 

 

Telexornal 

Mediodía 

Sumari - - - - - 

Notícia Plató Avui Catalunya celebra la seva festa nacional, més que 

mai marcada per les reivindicacions  independentistes 

Presentador - plató 6” 6” 

OFT Com cada any hi ha hagut ofrena floral al monument de 

Rafael Casanovas i acte institucional al parc de la 

Ciutadella, però en aquesta ocasió la memòria històrica 

està més viva que mai. S'espera que a la manifestació per 

la independència d'aquesta tarda sigui la més 

multitudinària dels últims anys. El mateix president de la 

Generalitat, Artur Mas, va recolzar la reivindicació d'un 

estat propi.  

1.Ofrena floral a Rafael 

Casanovas 

2. Castellers 

24” 30” 

INS “Mai com ara Catalunya ha estat tan a prop del seu desig 

de plenitud de nació. Cada dia que passa, més catalans i 

catalanes s'incorporen al sentiment i al concepte de que a 

nosaltres, als 7 milions i mig de persones que configuren 

Catalunya avui. És a qui correspon decidir lliurement el 

seu futur com a poble i com a nació”. 

Artur Mas al Palau de la 

Generalitat 

19” 49” 

Plató Unes 20 persones van passar la nit passada a l'església de 

Santa Maria del Mar a Barcelona per reclamar la 

independència de Catalunya 

Presentador - plató 7” 56” 

OFT Segons fonts del partit Solidaritat Catalana, els mossos 

d'esquadra van intentar desallotjar-los del temple mentre 

que la policia desmenteix que hi hagués intervenció. 

Durant tota a nit van tenir lloc diversos actes i ofrenes per 

reivindicar una Catalunya independent. 

1. Independentistes a 

l'interior de la Catedral del 

Mar de Barcelona 

2. Plans curts de la marxa 

de torxes de la nit anterior 

17” 1:13” 
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Telexornal 

Serán  

Sumari Plató L'independentisme català col·lapsa Barcelona.  Presentadora-plató 4” 4” 

OFT Sota el lema de “Catalunya nou Estat d'Europa”, molta 

gent ha sortit al carrer aquesta tarda amb símbols 

d'independència i crits antiespanyols. Entre els 

assistents, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i 

almenys 11 consellers del Govern català. 

Varis plans aeris de la 

manifestació 

19” 23” 

Notícia Plató Barcelona està col·lapsada per la manifestació del dia 

de l'independentisme català batent marques de 

participació. El president Artur Mas no ha assistit però 

si 11 consellers seus. Per part de Galícia hi havia el 

representat del Bloque Guillerme Vázquez rere la 

pancarta d'Esquerra Republicana de Catalunya. En el 

transcurs de la manifestació s'han cremat banderes 

espanyoles. 

Presentadora-plató 23” 46” 

BVU Sota el lema de “Catalunya un Estat d'Europa” s'ha 

desplegat la manifestació independentista convocada 

per l’Assemblea Nacional Catalana, però la multitud va 

fer que es convertís en una concentració perquè no es 

podia avançar. Les consignes d'independència entre 

reclamacions independentistes i els crits antiespanyols 

van acompanyar les moltes banderes independentistes 

que van lluir pel recorregut. Més que mai els catalans 

van sortir al carrer per reclamar la independència de la 

seva autonomia. Entre els assistents figuren 

Vàries imatges aèries de la 

manifestació i plans curts 

de la pancarta d'Esquerra  

Republicana de Catalunya 

46” 1:32” 
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l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i l'alcalde de 

Barcelona. A més a més nou dels 11 consellers del 

govern català. Rere la pancarta d'Esquerra Republicana 

estava Guillerme Vázquez. 

Plató Precisament Guillerme Vázquez va reclamar des de 

Barcelona una nova fulla de ruta per a Galícia. La 

reivindicació nacionalista no ha de passar ni per Madrid 

ni per Brussel·les. 

Presentadora-plató 10” 1:42” 

INS “Els gallecs tenim el nostre propi rumb, la nostra fulla 

de ruta pròpia, però que inevitablement han de passar 

per capacitat de decisió real, per decidir la economia,  

l'idioma, la cultura...enfront a Madrid i a Brussel·les”.  

PP Guillerme Vázquez 

(portaveu del BNG) 

22” 2:04” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/09/2013 

 

Telexornal  

Mediodía 

Sumari Plató Catalunya celebra avui una Diada passada per aigua i 

dividida políticament. Artur Mas...  

Presentador-plató 8” 8” 

OFT ...va començar la celebració amb l'ofrena floral. Els 

Populars i Ciutadans han optat per organitzar els seus 

propis festejos. La cita principal de la Diada serà la 

cadena independentista d'aquesta tarda. Allà també hi 

ha discrepàncies entre els propis nacionalistes, el líder 

d'Unió, Duran i Lleida, ha dit que no comparteix el 

lema i que com a partit no ho recolza.  

PS ofrena floral a Rafael 

Casanova 

 

PM d'alguns membres del 

govern com Joana Ortega, 

Artur Mas i Francesc 

Homs durant l'acte oficial 

20” 28” 

Notícia Plató 11 de setembre. Catalunya celebra la Diada del seu dia 

gran. Aquest any les reivindicacions van més enllà i 

reflectiran en la cadena humana, que a partir de les 5 de 

la tarda recorrerà tot el territori català demanant la 

independència. Els actes institucionals començaven ja 

de matinada. 

Presentadora-plató 15”  

BVU Senyeres i estelades. Discursos pel dret a decidir van 

inundar Barcelona ja de matinada. Amb pluja ja des de 

primera hora van començar els actes institucionals i 

amb ells les declaracions i els missatges polítics.  

PG Marxa de torxes i 

encesa d'espelmes  

PS de l'encapçalament de 

la manifestació nocturna 

per Barcelona.  

PG i PM dels actes 

institucionals 

15”  

INS “Els polítics estem per unir i per solucionar-li el 

problema als ciutadans. El pitjor que pot fer un polític 

és obligar a la gent per la qual governa  a dividir-se i a 

separar-se”.  

PP de Soraya Sáenz de 

Santamaría 

15”  

INS “Unió Democràtica el que defensa no es el lema 

d'aquesta manifestació, que el respectem. Insisteixo, no 

som anti-res sinó el que defensem és l’exercici d'un dret 

tan elemental com que un poble pugui anar a l'urna i 

expressar el que desitja pel futur dels seus fills i néts.” 

PP lateral d’en Durant i 

Lleida  

18”  

INS Desitjo que en el 2014 els catalans i les catalanes  

puguin decidir el seu futur, tal i com ahir va expressar el 

president de la Generalitat  

PM Nuria de Gispert, 

president del Parlament de 

Catalunya 

11”  

BVU Tot com a anticipi de l'acte central, la cadena humana 

per la independència que recorrerà des de primera hora 

de la tarda... 

PGActes institucionals, 

ofrena floral 

5”  

INF ...tot el territori català. 400Km marcats per la presència 

destacada de parlamentaris i membres del govern 

català... 

Recreació del mapa de 

Catalunya i senyalització 

amb una línia vermella per 

on passarà la cadena 

humana i ampliació per a 

la zona de Barcelona.  

8”  

BVU ...i absències com la del president Artur Mas.  PA del President al costat 4” 3:43” 
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d'altres membres del 

Govern durant l'ofrena 

floral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/09/2013 

 

Telexornal  

Serán 

Sumari Plató L'independentisme català ha reunit aquesta tarda 

centenars de milers de persones en una cadena humana 

que recorria Catalunya coincidint amb la celebració de 

la Diada 

Presentadora-plató 8” 8” 

OFT 400 Km d'una cadena que serveix per a reivindicar la 

independència i que es convoca al 2014 a consulta 

ciutadana.  

PG plaça Catalunya plena 

PG aeris de la via  

PP estelada 

10” 18” 

Notícia Plató Centenars de milers de persones de tota Catalunya han 

participat en la cadena humana convocada per reclamar 

la independència coincidint amb la celebració de la 

Diada, el seu dia gran. La mobilització s'ha 

desenvolupat en un ambient festiu i sense incidents 

remarcables.  

Presentadora-plató.  14” 32” 

BVU La cadena humana inspirada en el 1979, on a Letònia, 

Lituània i Estònia van reclamar la independència. Unir 

de nord a sud els 2 extrems de Catalunya, des de la 

frontera francesa fins al sud de Tarragona. En total 400 

Km. Estaven inscrites 400 mil persones però els 

organitzadors, l’Assemblea Nacional Catalana, 

asseguren que s'han superat totes les previsions ja que 

en molts trams la cadena humana tenia vàries rengleres 

GPG aeri de la Sagrada 

Família amb una senyera 

GPG aeris de trams de la 

cadena 

26” 58” 

INS És un dia històric, la via catalana cap a la independència 

està...perdoneu és que estic 

emocionada...(aplaudiments) 

PP de Carme Forcadell 13” 1:11” 

BVU A la mobilització es van sumar molts polítics. Entre els 

absents el president de la Generalitat Artur Mas, que no 

va participar per preservar la institució, i el president 

d'Unió, Duran i Lleida.  

El president català si que va estar en les ofrenes florals 

amb partits i entitats rendint homenatge a Rafael 

Casanova a Barcelona. El Partit Popular per la seva part 

no va assistir a l'acte perquè considera que divideix.  

PG  Plaça Catalunya 

PD de mans agafades a la 

cadena 

PP d'una estelada onejant 

al vent amb tràveling cap 

avall fins que s'enfoca el 

nen que la sosté.  

GPG aeri de la cadena 

PA d'Artur Mas sostenint 

una senyera plegada durant 

l’ofrena floral.  

PG de l'acte del PP 

PP d'Alícia Sánchez 

Camacho fent un discurs   

23” 1:34” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telexornal 

Mediodía 

 

12/12/2013 

Sumari Plató  Ja hi ha data i pregunta pel referèndum sobiranista, 

acaba d'acordar-se. Si finalment se celebra el 9 de 

novembre de l'any que ve preguntaran als catalans si 

volen que Catalunya sigui un Estat. I els que contestin 

que sí, si volen que aquest sigui independent. 

Presentadora-Plató 12” 12” 

OFT El president Artur Mas va pactar la pregunta amb les 

altres forces nacionalistes , sense la presència de 

socialistes ni populars.  

PS d'Artur Mar en la 

compareixença al costat 

dels altres caps de partit.  

8” 20” 

Notícia Plató Ja hi ha data i pregunta pel referèndum sobiranista 

català. Si la consulta tira endavant serà el 9 de 

novembre de l'any que ve quan els catalans podran 

decidir primer si volen que Catalunya sigui un Estat i 

els que responguin que sí podran especificar a més a 

més si volen que sigui independent. Aquesta pregunta... 

Presentadora-Plató 16” 36” 

OFT ...doble ha estat possible perquè les 4 forces polítiques PS d'Artur Mar en la 15” 51” 
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proconsulta arribessin a un acord. Els líders de les 4 

formacions van escenificar aquest principi d’acord que 

ara haurà de ser ratificat  per cadascuna de les 

organitzacions. 

compareixença al costat 

dels altres caps de partit 

amb zoom in.  

INS Per tan, una pregunta inclusiva, molt majoritària, 

amplíssimament majoritària i al mateix temps una 

pregunta clara. Una pregunta clara i una data concreta. I 

la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una 

sola pregunta amb 2 apartats, que tots són molt clars. 

Primera pregunta: vol que Catalunya esdevingui un 

Estat – escrit Estat òbviament amb majúscules- sí o no. 

I segon apartat en cas de resposta afirmativa, que hi ha 

gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un 

Estat, vol que aquest Estat sigui independent, sí o no”.  

PM del President fent 

l'anunci de la consulta 

48” 1:39” 

INS Esquerra Republicana volia que la pregunta fos sobre 

l'estat independent, tots ho sabeu. Que fos una pregunta 

a l'escocesa, que fos allò que nosaltres sovint hem 

anomenat, la pregunta normal, la pregunta del sentit 

comú. També és evident que Esquerra Republicana té la 

força parlamentària que té i que no en té més, i que per 

tan, hem d'arribar a consensos amb la màxima majoria 

possible del Parlament de Catalunya 

PM d'Oriol Junqueras 23” 2:02” 

Plató  Les declaracions dels dos líders: d’Esquerra 

Republicana i de CiU explicant la consulta. En el cas 

d'Oriol Junqueras esclaria que la seva força política 

preferiria una sola pregunta sobre l'estat independent i 

el president de la Generalitat el que deia és que aquestes 

dues preguntes eren possibles per un acord. Una 

primera, si vol vostè que Catalunya esdevingui un estat, 

i en cas de respondre que sí, si a més a més vol que 

aquest sigui independent. Bé, després d'aquest acord el 

PSOE acaba d'advertir a CiU i a Esquerra Republicana 

que la consulta no cap ni cabrà en la Constitució. Les 

veus socialistes al Congrés acusen a Artur Mas 

d’irresponsable per conduir als catalans a un camí que 

no va enlloc.  

Presentadora-Plató 35” 2:37” 

INS Aquesta proposta no és viable, és un camí que no va 

enlloc, a la que la irresponsabilitat del govern el 

president de la Generalitat està portant al poble català.  

PM de Soraya Rodríguez, 

portaveu del PSOE al 

Congrés.  

14” 2:51” 

Plató  Sobre aquesta consulta acaba de pronunciar-se ara 

mateix el ministre de justícia garantint que no es 

celebrarà una consulta il·legal a Catalunya. Bé, tot això 

succeeix el mateix dia en que començava a Barcelona el 

simposi per l'anomenat “Espanya contra Catalunya” 

rodejat de polèmica i en ple debat sobre la consulta. El 

Patit Popular, Ciutadans i UPyD van denunciar les 

jornades davant la fiscalia per considerar que inciten 

l'odi.  

Presentadora-Plató 26” 3:17” 

OFT El fiscal ha dit que analitzaran el contingut del simposi i 

la Generalitat considera les jornades incontestables. Les 

va inaugurar el propi conseller de la presidència, 

assegurant que el govern català no vol imposar res. 

 PG de la cambra on es 

celebra el simposi 

PM Francesc Homs.  

 

12” 3:29” 

INS Lla història no pot ser, o no hauria de ser, una mena de 

roc per tirar-se'l pel cap. Ni per legitimar cap posició, 

cap. Ni per tenir la temptació de millorar una posició 

política 

PM de Francesc Homs 22” 3:51” 

Plató Pel PP els simposi incita a l'odi i a la divisió. La 

presidenta del partir a Catalunya, Alícia Sánchez 

Camacho, creu que ha arribat el moment de dir prou a 

les mentides de CiU independentistes 

Presentadora-Plató 12” 4:03” 
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INS Jo crec que ha arribat el moment de dir “ja n'hi ha prou” 

a les mentides de Convergència i Unió i de 

l'independentisme català. Prou ja a la manipulació de la 

història i ja n'hi ha prou que ens vulguin dividir i 

separar  

PM d’escorç d'Alicia 

Sánchez Camacho 

12” 4:15” 

 

 

 

Telexornal 

Serán  

 

12/12/2013 

Sumari OFT (obre el telenotícies) Els partits sobiranistes presents al 

parlament català proposen el 9 de novembre de 2014 

com a data per celebrar la consulta sobre la 

independència de Catalunya. Faran dues preguntes als 

ciutadans: vol vostè que Catalunya sigui un Estat?. De 

ser així, vol que sigui un Estat independent? 

PG dels líders polítics pro 

consulta  

PM d'Artur Mas anunciant 

la data i la pregunta 

21” 21” 

Plató Hola que tal, molt bona nit. Durant tota la tarda han 

succeït les reaccions a aquesta consulta, la més 

contundent la del president del govern 

Presentadora-plató 10” 31” 

INS “Aquesta consulta no se celebrarà. És inconstitucional i 

no es celebrarà. El que han plantejat aquest matí alguns 

partits polítics des de Catalunya és radicalment contrari 

a la Constitució i a la llei. 

PM de Mariano Rajoy 

pronunciant-se sobre la 

consulta  

18” 49” 

Notícia 

(avança

ment/no

vetat 

del dia) 

Plató Ja hi ha data i pregunta per la consulta sobiranista a 

Catalunya. 

Presentadora-plató 

 

4” 53” 

OFT Serà el 9 de novembre de 2014, segons ha anunciat el 

president de la Generalitat, Artur Mas. El referèndum 

consistirà en una doble pregunta: vol que Catalunya 

sigui un Estat? En cas afirmatiu, vol que sigui un Estat 

independent?. Aquesta és la fórmula pactada per les 4 

forces polítiques sobiranistes representades en el 

Parlament català en una reunió celebrada en el Palau de 

la Generalitat. El principi d'acord ha de ser ara ratificat 

per les executives dels 4 partits 

PM d'Artur Mas 

PM d'Oriol Junqueras 

GPG aeri de la Sagrada 

Família de la qual penja 

una senyera 

28” 1:21” 

Next 

(avança

ment 

dels 

temes 

que 

vindran 

a 

continu

ació) 

OFT Els partits sobiranistes del parlament català posen el 9 

de novembre de 2014 com a data per celebrar la 

consulta sobre la independència de Catalunya. Volen 

fer-ho amb dues preguntes als ciutadans: vol vostè que 

Catalunya sigui un Estat? De ser així, vol que sigui un 

Estat independent?  

PG dels líders pro consulta 

PM d'Artur Mas anunciant 

la consulta  

16” 1:37” 

Plató La reacció a aquest anunci s'han succeït durant tota la 

tarda. Des del partit socialista han dit que es tracta d'un 

referèndum d'autodeterminació que no recolzen de cap 

manera. El president del govern diu amb contundència 

que la consulta és inconstitucional. 

Presentadora-plató 16” 1:53” 

INS Aquesta consulta no se celebrarà. És inconstitucional i 

no se celebrarà. El que han plantejat aquest matí alguns 

partits polítics des de Catalunya és radicalment contrari 

a la Constitució i a la llei. 

PM de Mariano Rajoy 

pronunciant-se sobre la 

consulta  

18” 2:11” 

Amplia

ció 

notícia 

dins la 

secció 

“estatal

” de 

noticies 

Plató Ja hi ha data i consulta pel referèndum sobiranista de 

Catalunya. Si el procés tirà endavant la consulta es 

celebrarà el 9 de novembre 2014. Ho ha anunciat 

oficialment el president, Artur Mas, després d'una 

reunió al Palau de la Generalitat entre tots els partits 

sobiranistes representats al Parlament català 

Presentadora-plató 19” 2:30” 

INF  Vol que Catalunya sigui un Estat? I en cas afirmatiu, vol 

que sigui un Estat independent?. Aquesta fórmula de 

dues preguntes encadenades, pactades pel president de 

la Generalitat, Artur Mas... 

Infografia on surt la doble 

pregunta amb la senyera 

ocupant mitja pantalla.  

11” 2:41” 

BVU ...amb la resta de partits amb presència al Parlament 

català. Artur Mas ha anunciat també que la data de la 

consulta serà el 9 de novembre de 2014. Un acord al 

PG dels líders pro consulta 

amb zoom in que acaba 

amb PM d'Artur Mas. 

21” 3:01” 
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que s'ha arribat després de 2 dies d’intenses 

negociacions. També ha lamentat que no s'hi hagi sumat 

el PSC. Mas ha afirmat que espera una actitud 

democràtica de l'Estat espanyol.  

GPG amb tràveling de la 

cadena humana 

PM d'Artur Mas 

INS Esperem que l'estat tingui a partir d'ara una actitud de 

democràcia. Un Estat atent al clamor de la societat 

catalana. Un Estat espanyol atent a aquesta majoria 

parlamentària i política tan sòlida. Un Estat atent a un 

poble que vol decidir sobre el seu futur 

PM d'Artur Mas 14” 3:15” 

BVU El seu soci de govern, el líder d'Esquerra Republicana, 

Oriol Junqueras, ha senyalat que aquesta no era la 

pregunta que volia però era la que obeïa a la majoria de 

les forces parlamentàries.  

PG amb tràveling aeri de la 

cadena humana 

PM d'Artur Mas 

PM d'Oriol Junqueras 

14” 3:29” 

INS Malgrat que no és la pregunta que Esquerra 

Republicana hauria volgut, sí que es la pregunta que vol 

la majoria, que té una amplíssima majoria   a Catalunya, 

que això és el que és més important en aquests 

moments.  

PM d'oriol Junqueras 18” 3:47” 

BVU El portaveu d'inicativa per Catalunya diu que la 

pregunta és clara i inclusiva 

GPG aeri de la Sagrada 

Família de la qual penja 

una senyera 

PG amb tràveling aeri de la 

cadena humana 

6” 3:53” 

INS Una pregunta inclusiva perquè permeten incloure a tots 

aquells que no volen seguir com fins ara  

PM de Joan Herrera 6” 3:59” 

BVU L'anunci és un principi d'acord que ara han d'aprovar les 

executives de les forces polítiques que han participat en 

la reunió  

PG dels líders marxant de 

la compareixença 

9” 4:08” 

Plató  Els partits politics catalans contraris a la celebració 

d'aquesta consulta sobiranista estan convençuts que el 

referèndum no es celebrarà. Ciutadans, el Partit Popular 

i el Partit Socialista de Catalunya han afirmat que es 

tracta d'una consulta il·legal que tindrà conseqüències 

incalculables.  

Presentadora-plató  17” 4:25” 

INS Ni és inclusiu aquest acord, és excloent i no és 

majoritari. Ni de bon tros, no és majoritari per iniciar un 

procés , repeteixo, de conseqüències polítiques, socials i 

econòmiques incalculables 

PM de Jordi Cañas, 

portaveu de ciutadans 

16” 4:41” 

INS El Partit Popular no acceptarà xantatges a la sobirania 

nacional. La sobirania nacional és dels 47 milions 

d'espanyols. I avui, Europa i el món, estaran veient com 

alguns polítics irresponsables volen trencar la unitat 

democràtica d'Espanya. 

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho 

22” 5:03” 

INS La consulta sobre el futur polític de Catalunya ha de ser 

acordada entre governs i legal. La que avui hem 

conegut no ho és i, per tan, no és viable. D'aquesta 

manera no anem enlloc. Sense acord no hi haurà 

consulta. 

PM de Pere Navarro 19” 5:22” 

Plató El Partit Socialista s'ha declarat en contra d'aquesta 

consulta, el seu líder, Alfredo Pérez Rubalcaba diu que 

amb aquesta decisió el govern català s'està ficant en un 

camí sense sortida. 

Presentadora-plató 11” 5:33” 

INS Això és un referèndum d'autodeterminació, és un 

plantejament clar, i tothom sap que estem en contra 

d'aquest referèndum d’autodeterminació, que a més a 

més, repeteixo, que condueix a Catalunya a un carreró 

sense sortida.  

PM d'Alfredo Pérez 

Rubalcaba 

15” 5:48” 
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Plató Rajoy diu que l'assumpte està fora de qualsevol 

negociació i apel·la a la responsabilitat del President de 

la Generalitat per no violentar les lleis 

Presentadora-plató 16” 6:04” 

INS És inconstitucional i no se celebrarà. El que han 

plantejat aquest matí alguns partits de Catalunya és 

radicalment contrari a la Constitució i a la llei. El 

Govern que presideixo no pot autoritzar ni negociar 

sobre alguna cosa que és propietat de tots els espanyols. 

Apel·lo a la responsabilitat del President de la 

Generalitat i al compromís polític que ell va assumir de 

no violentar les lleis  

PM de Mariano Rajoy  37” 6:41” 

OFT El president del Consell europeu adverteix que una 

declaració d'independència d Catalunya convertiria, en 

un tercer Estat, la marxa de la Unió Europea. Va 

explicar que si una part del territori d'un Estat deixa de 

ser-ho ja no se li poden aplicar els tractats europeus. 

German Van Ronqui va fer aquestes declaracions a la 

Moncloa després de la trobada que va mantenir amb 

Rajoy per preparar la cimera que hauria d'impulsar la 

unió bancària 

PG de Rajoy i el president 

del Consell europeu 

donant-se la mà  

 

PS de Rajoy i el president 

del Consell europeu en un 

sofà, conversant, durant la 

trobada.  

27” 7:08” 

 

 

 

Telexornal 

Mediodía 

 

11/09/2014 

Sumari OFT  (obre el telenotícies) 11 de setembre dia nacional de 

Catalunya i el debat sobiranista centra tots els actes. 

Artur Mas diu que tot està a punt per la consulta del 9 

de novembre que insisteix en defensar.  Reivindicació a 

la que s'uneix Esquerra Republicana que aquest matí 

cridava a la mobilització ciutadana per recolzar el 

procés. Una reivindicació a la que també s'ha sumat el 

Bloc Nacionalista Gallec.  

I en l'altre costat, el Partit Popular, demana a Mas que 

rectifiqui i no porti als catalans a l’abisme. El PSC 

també critica l’estratègia independentista dissenyada pel 

president català però si aposta per un canvi 

constitucional. 

PG de la ofrena floral 

combinat amb PD del 

monument 

 

PG de l'acte del PP 

combinat amb PM d'Alicia 

Sánchez Camacho rere la 

pancarta “els catalans som 

gent legal”.  

39” 39” 

Plató  Hola que tal senyors, molt bona tarda. Catalunya una de 

les imatges del dia, una altra és (passa a un a altra 

notícia).  

Prsentadora-plató  5” 44” 

Notícia OFT Catalunya celebra la seva Diada marcada aquest any per 

la consulta sobirnanista. El referèndum serà defensat 

com veurem, amb una V, de victòria, gegant, convocada 

aquesta tarda per l’Assemblea Nacional Catalana. Els 

participants d'aquesta cadena segueixen arribant a 

Barcelona. La xifra d'inscrits supera ja la de l'any 

passat. 

 

Quasi a la mateixa hora a Tarragona hi ha un altre 

manifestació convocada per la Societat Civil Catalana 

en contra de la consulta. 

 

PS d'una carretera plena de 

motos que circulen amb 

estelades 

 

PG de l'acte simbòlic 

matinal de la V.  

PG d'independentistes a 

l'estació de Vic 

 

PG de motos (diferent del 

primer) 

29” 1:13” 

Plató  Tot això serà aquesta tarda però avui a primera hora ja 

han començat els actes institucionals de celebració 

d'aquesta diada. 

Presentadora-plató.  7” 1:20” 

OFT Avui un concert amb 300 violoncel·listes amb la 

presència de tot el Govern català. A continuació els 

representants de la Generalitat van començar la 

tradicional ofrena floral davant del monument a Rafael 

Casanova. El president Artur Mas diu que tot està apunt 

per celebrar la consulta sobiranista del 9 de novembre. 

Mas acusa a Rajoy d’immobilisme, que és el pitjor 

problema de l'Estat  

PG dels músics 

PP d’alguns músics 

PM del President amb 

zoom out ensenyat els 

altres representants polític.  

 

PG d'Artur Mas fent 

l'ofrena 

27” 1:47” 
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PD d'una estelada 

PP de Mas mentre escolta 

els segadors.  

INS  Un pensa que quan hi ha un problema d'Estat, d'aquesta 

dimensió,  el Govern de l'Estat hauria de prendre alguna 

iniciativa política, però no es el cas. Hi ha un gran 

immobilisme i sobretot un ànim constant de simplement 

posar per davant la llei al que és un problema 

fonamentalment polític 

PP de Mas 20” 2:07” 

Plató  Esquerra Republicana de Catalunya crida a la 

mobilització ciutadana per recolzar la reivindicació 

independentista 

Presentadora-plató 5” 2:12” 

OFT La secretària d’Esquerra Marta Rovira ha assegurat que 

a la mobilització prevista per aquesta tarda és per 

evidenciar que el procés sobiranista al carrer s'ha d 

rematar al carrer votant el nou de novembre. En la 

ofrena floral d’Esquerra va participar una delegació del 

Bloc encapçalada del Javier Vence, que està d'acord 

amb que la consulta s'autoritzi  

PM de Marta Rovira 

PG de l'acte de l'ofrena 

floral 

 

PS de Javier Vence 

20” 2:32” 

INS Farem el possible i l’impossible, però cridem als 

manifestants a manifestar-se a Barcelona per demostrar 

una altra vegada, aquí i fora d’aquí, que el que volem es 

votar. És exercir la democràcia i decidir el nostre futur 

com ciutadans.  

PP de Marta Rovira 15” 2:47” 

INS  El nacionalisme gallec sent una gran solidaritat i 

simpatia pel procés que s'està vivint a Catalunya perquè 

estem veient un poble que pot decidir el seu futur en les 

seves mans i que està lluitant per aconseguir 

democràticament pacíficament el reconeixement com a 

Nació  

PP de Xavier Vence  17” 3:04” 

Plató  El líder del Partit Socialista a Catalunya ha fet una crida 

al president del Govern. Una de calç i una altra de sorra. 

Miquel Iceta demana a Rajoy que faci complir la llei 

però al mateix temps l'acusa de no buscar una solució. 

Iceta critica l’estratègia dissenyada per Artur Mas però 

si aposta per un canvi constitucional  

Presentadora-plató  16” 3:20” 

INS Els que es manifestaran i molts dels que no ens 

manifestarem estem dient “així no es pot seguir”. 

Necessitem trobar un nou encaixament, un nou acord 

que a més a més nomes serà estable si pot ser sotmès al 

veredicte de la ciutadania. Avui es un dia també per dir-

li al president Rajoy: “té la obligació de complir i fer 

complir la llei però té també la obligació de 

proporcionar una solució a aquest problema 

PP de Miquel Iceta 24” 3:44” 

Plató  Per la seva banda la presidenta del Partir Popular a 

Catalunya assegura que la seva formació no permetrà 

que Artur Mas condueixi als catalans a la il·legalitat.  

Presentadora-plató 10” 3:54” 

OFT Per Alicia Sánchez Camacho el procés sobiranista anirà 

per un camí sense sortida. La líder popular ha dit que 

això suposava un punt d'inflexió per al procés 

sobiranista que permeti recuperar el sentit i no la 

confrontació, que en el seu sentit produeix la consulta 

de Mas. Torna a apel·lar a una coalició dels partits no 

sobiranistes per governar Catalunya.  

PG de l'acte del PP 

combinat amb PM d'Alicia 

Sánchez Camacho rere la 

pancarta “els catalans som 

gent legal” 

20” 4:14” 

INS Ara Artur Mas vol com a moment últim d'aquest procés 

portar als catalans a la il·legalitat, a la vora de l'abisme. 

Però el que no pot pretendre Artur Mas és que els 

catalans es llencin a l'abisme amb ell. No ho permetrem 

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho 

17” 4:31” 
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Plató  Referències clares a la celebració de la Diada. També es 

deixa entreveure en les declaracions que va dir el 

president del Govern. Mariano Rajoy va aprofitar una 

visita a la Organització Nacional de Trasplantaments 

per parlar de la solidaritat en la qual se sustenta el 

sistema espanyol, líder mundial durant 23 anys seguits 

Presentadora-plató 18” 4:49” 

INS Un de cada 4 òrgans donats es trasplanta en una 

Comunitat Autònoma diferent de la que procedeix el 

donant. I aquí com en tots els àmbits de la vida la unitat 

és un actiu. Fa que per exemple un andalús visqui amb 

un cor català o que un gallec tingui llarga vida gracies a 

la generositat d'un madrileny. I així en un cercle virtuós 

sense fi el nostre país expressa amb naturalitat i amb 

normalitat una fraternitat que és patrimoni de tots els 

espanyols 

PM de Rajoy  36” 5:25” 

Plató  A Galicia el president Alberto Nuñez Feijóo s'ha referit 

també a la consulta sobiranista de Catalunya. El 

president s'ha mostrat convençut que aquesta consulta 

no se celebrarà  

Presentadora-plató 10” 5:35” 

INS Estic convençut que cap president autonòmic a Espanya 

incomplirà la llei com pretenen alguns partits 

independentistes a Catalunya. No ho va fer el 

Lehendakari Ibarretxe i no crec que el senyor Mas 

vulgui incomplir la llei, que mai es va atrevir a fer el 

Lehendakari Ibarretxe 

PM de  Alberto Núñez 

Feijóo 

22” 5:57” 

 

Telexornal 

Serán  

 

11/09/2014 

Sumari OFT (obre informatiu) Milers de persones han sortit aquesta 

tarda al carrer per reclamar la celebració d'un 

referèndum sobiranista a Catalunya. L'acte principal de 

la Diada ha sigut una renglera en forma de V d'11 Km 

de recorregut. La guàrdia urbana ha dit que han 

participat 1.800.000 persones. La delegació del Govern 

parla de mig milió. Entre ells els dirigents del Govern 

català però no el seu president. Artur Mas assegura que 

ho té tot preparat per la consulta 

PG aeri del pic de la V 

PS de Gran Via 

PG de la diagonal + 

tràveling per veure tot el 

recorregut 

 

28” 28” 

INS Volem votar, som una Nació, volem decidir el nostre 

futur polític. El volem decidir en un pla de concòrdia i 

d'enteniment amb els pobles d'Espanya i amb els pobles 

d'Europa  

PM de Mas 13” 41” 

Plató Hola que tal, bona nit. En la Diada també hi ha hagut 

actes convocats pel PSC, PP i Ciutadans contraris a la 

consulta, la celebració ha tingut també la seva vessant 

gallega 

Presentador-plató 11” 52” 

OFT El portaveu del BNG va assistir a una ofrena que ha 

oficiat Esquerra Republicana de Catalunya. Des de 

Santiago el president de la Xunta adverteix que ningú 

pot incomplir la llei i menys un president autonòmic 

PS del portaveu del BNG 

amb altres polítics 

d'Esquerra Republicana  

 

PP d'una senyera + ofrena 

floral 

13” 1:05” 

INS No crec que el senyor Mas s'atreveixi a incomplir les 

lleis, quan mai ho va fer el Lehendakari Ibarretxe. Per 

tan tranquil·litat, però això si, rigor en el supòsit de que 

algú incompleixi aquesta llei. Els tribunals ens diran 

què hem de fer i estic convençut que el Govern ho farà  

PM de Alberto Núñez 

Feijóo 

23” 1:27” 

Notícia Plató Milers de persones han sortit aquesta tarda als carrers 

de Barcelona en defensa de la consulta sobiranista que 

la Generalitat vol celebrar el 9 de novembre. Amb to 

festiu han format una V que simbolitza la voluntat de 

votar i també la victòria de l'independentisme. El 

Prsentador-plató 25” 1:52” 
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Govern català, sense el senyor Artur Mas, i els 

representants pro consulta han participat en aquesta 

mobilització, en la que també han assistir alguns 

militants del PSC 

BVU  Des de primeres hora de la tarda centerans de milers 

d'assistents han anat arribant als llocs assignats per 

formar la V i una senyera humana. Pel recorregut els 

famosos castellers, lones amb les cares de líders 

mundials i pancartes pels que miren des de fora 

d'Espanya.  

Els organitzadors, l’Assemblea Nacional Catalana i 

Òmnium Cultural amb el recolzament de partits i 

sindicats ha aconseguit omplir la Gran Via i l'Avinguda 

Diagonal.  

Asseguren que hi ha hagut casi 2 milions de persones. 

La delegació del Govern parla de 500 mil. 

En el vèrtex d'aquesta V, que simbolitza la voluntat  de 

votar i la victòria de l'independentisme, estava 

l’escenari principal. Aquí a les 17:14 una noia que el 

nou de novembre farà 16 anys, l'edat mínima per votar a 

la consulta, va dipositar un vot en una urna. 

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, 

Carme Forcadell, ha demanat al president Mas que posi 

les urnes i als partit politics que deixin de costat els 

deus interessos partidistes 

PG aeris de diversos 

trossos de la V 

PG aeri d'un castell de 

castellers 

PG on es veuen lones amb 

les cares dels líders 

PG de la Plaça Francesc 

Macià on es veu “we want 

to vote”.  

GPG aeri on es veu la riada 

de gent des de Glòries i 

que es divideix entre els 

dos carrers 

PM de la nena que va 

dipositar el vot a l'urna. Es 

va obrint fina a PG.  

GPG aeris de més trams de 

la V  

53” 2:45” 

INS I el 9 de novembre farem una V de victòria perquè 

votarem i guanyarem! (aplaudiments) 

PM de Carme Forcadell 6” 2:51” 

BVU Aquesta ha estat la tercera gran demostració de força de 

l'independentisme en una Diada 

PG del pic de la V 6” 2:57” 

Plató Les proclames a favor de la independència van animar 

les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael 

Casanova. 

El president de la Generalitat ha tornat a fer una crida i 

insisteix que tot està apunt per la consulta sobiranista 

del 9 de novembre.  

Prsentador-plató 14” 3:11” 

BVU  A primera hora d'aquest onze de setembre, dia nacional 

de Catalunya. Artur Mas ha acudit al monument del que 

va ser Conseller en cap de Catalunya durant la derrota 

de 1714, en la guerra de successió espanyola. Ahir va 

realitzar la primera ofrena floral. Poc abans el president 

de la Generalitat demanava al president Rajoy que no 

sigui immòbil davant d'un problema d'Estat 

PS d'Artur Mas fent 

l'ofrena floral 

PD estelada 

PP d'Artur Mas escoltant 

els Segadors.  

19” 3:30” 

INS Que no vegin en el que passarà durant el dia d'avui cap 

tipus de provocació. No es un pols que se li fa a l'Estat, 

es un clamor. 

PM d'Artur Mas 12” 3:42” 

BVU  Els crits a favor de la independència de poder votar 

s'han repetit en la ofrena d’Esquerra Republicana de 

Catalunya on ha assistit el portaveu del BNG, Xavier 

Vence 

PS diversos de la ofrena 

floral on es veu Xavier 

Vence.  

8” 3:50” 

INS Estem veient un poble que vol decidir el seu futur en les 

seves mans 

PM de Vence 4” 3:54” 

BVU El PSC contrari a la consulta també ha realitzat la seva 

ofrena davant el monument de Rafael Casanova 

PS de Miguel Iceta 

acompanyat de més 

membres fent l'ofrena 

5” 3:59” 
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INS Així no es pot seguir, necessitem trobar un nou encaix, 

un nou acord 

PP de Miquel Iceta 5” 4:04” 

BVU  El Partit Popular i Ciutadans no van participar en 

l'ofrena floral però sí que van organitzar actes propis 

commemoratius de la Diada  

PG de l'acte 

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho 

6” 4:10” 

INS El que no pot pretendre Artur Mas és que els catalans es 

llencin a l'abisme amb ell 

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho 

6” 4:16” 

BVU El dispositiu policial ha viscut moments de tensió per la 

coincidència d'una manifestació de la ultradreta 

d'Aliança Nacional i la Plataforma Antifeixista 

PP de pancarta d'Aliança 

Nacional  

PG de la càrrega policial  

10” 4:26” 

Plató  El president Rajoy ha dit que un andalús pot viure amb 

un cor català gracies a la solidaritat. Això ha sigut en un 

acte commemoratiu dels 25 anys de l’Organització 

Nacional de Trasplantaments i molts han volgut veure 

en aquesta afirmació un missatge a Catalunya.  

Presentador-Plató 14” 4:40” 

INS Un de cada 4 òrgans donats es trasplanta en una 

Comunitat Autònoma diferents de la que procedeix el 

donant. I aquí, com en tots els àmbits de la vida, la 

unitat es un actiu. Fa que per exemple un andalús visqui 

amb un cor català o que un gallec tingui llarga vida 

gracies a la generositat d'un madrileny. I així en un 

cercle virtuós sense fi el nostre país expressa amb 

naturalitat i amb normalitat una fraternitat que es 

patrimoni de tots els espanyols 

PM de Rajoy 36” 5:16” 

Plató  Albeto Núñez Feijóo creu que la Diada seria una bona 

ocasió pel sentit comú. Ningú pot incomplir la llei i 

menys un president autonòmic 

Presentador-plató  11” 5:27” 

INS no crec que el senyor Mas vulgui incomplir la llei, que 

mai es va atrevir a fer el Lehendakari Ibarretxe, per tan 

tranquil·litat, això sí absolut rigor  en el supòsit de que 

algú incompleixi aquesta llei . Els Tribunals ens diran 

què hem de fer i estic convençut que el Govern ho farà  

M de Alberto Núñez Feijóo 23” 5:50” 

 

Telexornal 

Mediodía 

 

09/11/2014 

Sumari Plató Murcia s'ha llevat commocionada aquesta matinada 

(enllaç amb una noticia anterior), dia en que 

Catalunya rep una jornada històrica en la seva 

consulta a la que estan cridats mes de 6 milions de 

persones majors de 16 anys. Busquem un primer 

titular a Barcelona, Luis Ramos, tenim dades de 

participació? 

Presentadora plató  15” 15” 

C.DIR Estem pendents de la primers dada de participació 

d'aquesta jornada, dada que aquesta tarda tenia previst 

dir en una compareixença de premsa, la 

vicepresidenta del Govern però aquesta 

compareixença s'ha endarrerit fins les dues i mitja de 

la tarda, així que en qualsevol moment coneixerem la 

primera dada de participació d'aquest jornada que 

transcorre amb normalitat. Hi ha moltes persones que 

formen files a les portes dels 1.317 centres de 

participació, podem veure moltes persones esperant 

però no als mossos d’esquadra identificant als 

responsables dels centres públics tal i com es 

demanava a la fiscalia de Catalunya. Aquest mati els 

representats de les forces sobiranistes. El president de 

PM del corresponsal en 

l'interior d'un col·legi 

electoral 

 

PM i PP de gent dipositant 

el vot 

 

PM del corresponsal altre 

cop  

PG d’Artur Mas ensenyant 

el vot davant d'un cercle 

ple de periodistes 

PM d'Artur Mas amb el vot 

a la mà.  

1:06

” 

1:21” 
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la Generalitat Artur Mas ha volgut enviar un missatge 

a la fiscalia. Diu que si busca un responsable és ell. 

 (cridòria quan Mas diposita el vot a l'urna)  

Notícia Plató  (obre telenotícies) Comencem per Catalunya que viu 

una jornada històrica de votació en la qual els 

ciutadans es pronunciaran sobre la independència. 

Estem a la espera de saber les primeres dades de 

participació, Luis Ramos ja s'han donat a conèixer? 

Presentadora-plató 

  

14” 1:35” 

C.DIR No, acaba de començar ara mateix en el centre de 

premsa la compareixença de la vicepresidenta del 

Govern, Joana Ortega, que donarà a conèixer aquestes 

dades que es recollien a la 1 de la tarda en els 1.317 

centres de votació. Per exemple en aquest barri de 

l'eixample han exercit els seu dret de dipositar la 

papereta més de 1500 persones a la una de la tarda.  

Coneixerem en uns minuts aquestes dades, el que si 

podem destacar d'aquesta jornada és la tranquil·litat 

que l’ha protagonitzat des de primera hora del matí. 

Des de moments abans de les 9 del matí quan obrien 

les seves portes col·legis electorals ja veiem a moltes 

persones formant files i esperant el moment per poder 

dipositar la seva papereta en aquets procés de 

participació ciutadana que continuarà fins avui al 

vespre.   

PM del corresponsal en 

l'interior d'un col·legi 

electoral 

 

Es parteix la pantalla en 

dos: PM del corresponsal i 

PM de la vicepresidenta 

durant la compareixença 

 

PS de cua fora del col·legi   

PP de diversa gent votant.  

PS de cua fora del col·legi   

PP de diversa gent votant.  

49” 2:24” 

BVU  Abans de les 9 del matí els més matiners formaven ja 

les primeres cues a les portes dels locals de votació. 

 (so d'una campana repicant quan obren les portes 

d'un local de votació) 

Avui els residents a Catalunya podran dipositar la 

seva papereta en els 1317 centres habilitats 

PS de cua fora del col·legi  

amb tràveling seguint la 

cua.  

PM d'un home fent sonanr 

la campana en senyal 

d'obertura 

PM i PP de gent votant 

21” 2:45” 

INS És una oportunitat que tenim per lliurar-nos, no dels 

espanyols als quals estimem, sinó de l'Estat que ens 

governa a nosaltres i a vostès 

PP d'una iaia.  10” 2:55” 

INS Esperança i unes ganes des de fa molt temps i a veure 

que passa  

PP d'una dona d'uns 55 

anys 

5” 3:00” 

BVU  A diferència dels processo electorals en aquest cas 

poden participar els que hagin complert 16 anys  

PM i PP de gent votant 6” 3:06” 

INS Doncs tenint 17 anys que tinc és tota una 

responsabilitat poder participar  

PM d'un noi de 17 anys 6” 3:12” 

BVU La consulta se celebra sense cens electoral i per això 

el recompte no estarà comptabilitzada l'abstenció.  

PM i PP de gent votant 6” 3:18” 

INS No és que no m'ho cregui, es que no aniré a votar  PP de ciutadà al carrer. 

Home 50 anys 

4” 3:22” 

INS Hi ha moltes coses que no entenc. No m'han explicat 

bé les coses de la independència  

PP de ciutadà al carrer. 

Dona 55 anys 

6” 3:28” 

INS Jo no, jo no voto. No crec en això.  PP de ciutadà al carrer. 

Home 75 anys 

3” 3:31” 

BVU  És la veu d'aquests que el 9 de novembre no 

participen de la consulta sobiranista de Catalunya 

PM i PP de gent votant 5” 3:36” 

C.DIR Els que si participen i han participat fins la 1 de la 

tarda han estat 1.100.000 catalans. Aquesta és la dada 

que acaba d'anunciar la vicepresidenta del Govern, 

Joana Ortega, en una compareixença que se celebra 

aquesta hora en el centre de premsa d'aquest procés de 

participació ciutadana. 

Aquest matí hem pogut veure, exercint, dipositant, la 

PM del corresponsal 1:05

” 

4:41” 
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seva papereta els responsables de les principals forces 

sopranistes. El president Artur Mas ha volgut enviar 

ja un missatge a la fiscalia de Catalunya dient que ell 

es el reposable d’aquest procés. També ha votat 

aquest matí el representat d'Esquerra Republicana de 

Catalunya, Oriol Junqueras en una clara aposta pel sí 

sí. Sí a Catalunya com a Estat i sí a Catalunya com a 

un Estat independent. Diferent intenció de vot la que 

ha manifestat Joan Herrera d’Iinciativa per Catalunya 

i Duran i Lleida d'Unió, la segona part del partit del 

govern de Convergència i Unió.  

BVU Entre aplaudiments i crits d’independència (se sent 

“in inde independència”) ha estat rebut Artur Mas en 

el seu col·legi electoral a l'escola Pia de Barcelona. 

Allà tenia la cita amb les urnes i ha marcat un doble 

sí. Sí a que Catalunya tingui un Estat propi i sí a la 

independència. Després d'una compareixença davant 

la premsa ha dit que si la fiscalia busca un 

responsable és ell 

PG d’Artur Mas ensenyant 

el vot davant d'un cercle 

ple de periodistes 

PM d'Artur Mas amb el vot 

a la mà.  

21” 5:02” 

INS Doncs que vagin presentant demandes i querelles i tot 

el que ells vulguin. Mentre això ens afecti a nosaltres 

com a Govern i a mi en particular com a president de 

la Generalitat, sincerament, tan em fa. No 

m'acovardiré per això, t'ho asseguro. Una altra cosa és 

que es vulgui afectar a terceres persones, com algunes 

vegades es pretén, de manera moltes vegades 

impròpia . Allà si, allà hem de posar un mur de 

contenció. 

PM d’Artur Mas  28” 5:30” 

BVU El líder de l'altra formació que conforma CiU, Josep 

Antoni Duran i Lleida, d'Unió Democràtica ha marcat 

diferències respecte a Mas votant en les urnes per un 

sí-no. Després de votar ha explicat que la seva opció 

no es la independència, sinó un nou Estat confederal.  

PM de Duran i LLeida 

votant 

14” 5:44” 

INS Jo he votat sí com una casa a la primera pregunta, no 

estic gens d'acord amb l'actual situació i no estic gens 

d'acord amb el tracte que Catalunya rep d’Espanya i 

vostès saben que Unió Democràtica aposta per la 

confederació  

PP de Duran i Lleida 14” 5:58” 

BVU Un altre que a votat sí-no ha estat Joan Herrera, líder 

d'Inicativa per Catalunya. Ha explicat que el sentit del 

seu vot era el d'obrir un escenari de negociació amb 

l'Estat i ha expressat la confiança en que la postura de 

Rajoy comenci a canviar a partir de demà, dilluns. 

Un dels elements motors de la consulta, la presidenta 

de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Carme 

Forcadell, ha assegurat que el dia d'avui  és una 

victòria independentment del resultat 

PM d'Herrera fent cua per 

votar 

PM d'Herrera votant 

PP d'Herrera fent 

declaracions 

PM de Forcadell votant 

22” 6:20” 

INS Jo crec que significa un triomf de les democràcies i 

les llibertats. Ens ha costat molt arribar fina aquí i 

crec que arribant fins aquí guanyem passi el que passi 

avui hem guanyat 

PP de Forcadell 10” 6:30” 

BVU El predient d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, 

té ocupada tota la jornada ja que treballa com a 

voluntari en el col·legi electoral de Sant Vicenç dels 

Horts. Junqueras ha votat doble sí i exigeix una 

convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya el 

més aviat possible. Diu que l’objectiu seria construir 

una majoria independentista sense perdre mes temps. 

També ha expressat el seu vot l'expresident de la 

generalitat, Jordi Pujol.  

PS de Junqueras fent de 

voluntari 

PP de Junqueras 

PS de Junqueras fent de 

voluntari 

PP de Junqueras fent 

declaracions 

PM de Pujol anant a votar 

39” 7:19” 
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En aquets procés de consulta els líders contraris a la 

votació, Alicia Sánchez Camacho del PP i Albert 

Rivera de Ciutadans ja van anunciar en dies previs la 

seva abstenció 

C.DIR Aquest col·legi del barri de l'eixample és un exemple 

del que passa pràcticament a tota Catalunya. Ha 

oberta les seves portes sense incidents i la jornada 

transcorre amb normalitat. Hi ha hagut algun incident 

però pràcticament anecdòtic: silicona en alguns panys 

o algun centre que ha hagut de canviar d'ubicació. 

També avui sabem d'una nova denúncia d’Unión 

Progreso y Democracia, UpyD, que presenta una 

denúncia contra Mas i els seus consellers d'educació i 

d'interior per la organització d'aquesta consulta. 

Demanen, UPyD, a la fiscalia que actuï i que detingui 

als voluntaris si es necessari.  

PM del corresponsal 39” 7:58” 

BVU El 9N ha arrencat puntual. Fileres i fileres de gent en 

els centres de votació. En la majoria dels col·legis, 

com si fos una votació convencional, obrien amb 

normalitat. Nomes algun com l'institut de l'Hospitalet 

roman tancat perquè la directora es va negar a 

entregar les claus als voluntaris. Fins ara la jornada 

transcorre amb normalitat i els símbols han cobrat 

especial protagonisme. Les banderes catalanes han 

aparegut en tot tipus de formes. Hi ha qui s'ha atrevit 

a votar amb la samarreta de l'etern rival català, el 

Reial Madrid. 

PD d'un rellotge que marca 

les 9 

 

PP i PM de gent que vota 

 

PD de senyeres i símbols 

en samarretes 

PP d'un gos amb una 

senyera al coll 

 

PM d'un votant amb la 

samarreta del Reial Madrid 

33” 8:31” 

INS El que he votat, he votat que no perquè n vull que ens 

treguin d’Europa  i em sembla un error a nivell 

econòmic. Ni per Espanya ni per Catalunya . Però 

tenen tot el dret del món a independitzar-se i que se’n 

vagin.   

PM del votant seguidor del 

Reial Madrid 

12” 8:43” 

BVU També hi ha qui ha amenitzat a les proximitats d'un 

col·legi electoral amb l'himne espanyol (se sent 

l’himne). Aviat va parèixer la competència qui a tot 

volum ha posat l'himne del Reial Madrid (se sent). 

Aquesta consulta no vinculant ha despertat un gran 

interès mediàtic tan nacional com internacional. Els 

mitjans de comunicació s'aglutinaven en els col·legis  

En l'escola d’hostaleria de Girona es van viure 

moments de tensió. 6 encaputxats, van entrar i van 

insultar als votants colpejant les urnes improvisades. 

La gent els va reduir fins que van arribar els mossos 

d’esquadra.  

UPyD ha denunciat davant els Tribunals a Mas per la 

convocació de la consulta. Demana a la fiscalia que 

tanqui els col·legis i que detingui als voluntaris. En 

les portes dels col·legis els voluntaris recullen sense 

para signatures per denunciar l'Estat espanyol davant 

d’Europa pels entrebancs, diu, que ha posat a aquest 

referèndum no vinculant  

PG del carrer (se sent 

l'himne espanyol) 

 

PG de l'exterior d'un 

col·legi 

 

PG de l'interior d'un 

col·legi 

 

2 Imatges estàtiques 

extretes de xarxes socials 

de l'urna destrossada i dels 

assaltants  

PG de l'exterior d'un 

col·legi 

PP d'un paper on es 

demana la signatura per 

dur-la a institucions 

europees.  

PG de voluntaris recollint 

signatures 

49” 9:32” 

C.DIR Aquest matí els representats dels partits politics 

contraris a aquest procés de participació ciutadana 

van decidir no participar precisament en aquest procés 

però si parlar. Alicia Sánchez Camacho, secretaria 

general del Partit Popular de Catalunya que el que 

avui se celebra a Catalunya  és una farsa 

PM del corresponsal 22” 9:54” 

INS No hi ha ni imparcialitat ni garanties, però el més PM d'Alicia Sánchez 22” 10:16” 
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important es que la majoria, un gran número de 

milions de catalans va participarà en aquesta farsa 

d'aquest procés separatista , d'aquet gran engany, 

d'aquest teatre, que és un teatre de recolzament a 

Artur Mas i a Oriol Junqueras 

Camacho 

Plató  El president del Govern està seguint des del seu 

despatx a la Moncloa com està concorrent aquesta 

jornada del 9N.  

Presentadora-plató  8” 10:24” 

OFT Mariano Rajoy està rebent informació puntual des de 

Catalunya de cada novetat que es produeix . 

L’executiu considera inútil i antidemocràtic el context 

en que la Generalitat va decidir tirar endavant amb la 

consulta sense cap validesa ni efecte legal. Rajoy creu 

a més a més que l'actitud de Mas dificulta qualsevol 

acostament de postures  

PM de Rajoy assegut al 

despatx apuntant coses 

PD de la mà de Rajoy 

prenent nota 

PM de Rajoy assegut al 

despatx apuntant coses 

19” 10:43” 

Plató  Sobre la votació a Catalunya ha parlat el secretari 

general del PSOE, Pedro Sánchez. El líder socialista 

ha dit que s'ha de superar la barrera entre governs no 

en els Tribunals i va apostar per obrir un nou temps de 

concòrdia 

Presentadora-plató  13” 10:56” 

INS El que obrirem els socialistes a partir del dia 10 de 

novembre es un espai per la política, per la concòrdia 

on es posi fi a l’immobilisme i a la fractura. Ni 

immobilisme ni fractura, els socialistes proposem 

solucions d'una Espanya de concòrdia, de suma, 

d’enteniment i no de fractura i independència 

PM de Pedro Sánchez 24” 11:20” 

Plató  I la plataforma Tots som Catalunya celebra un acte 

per la unitat d’Espanya a la plaça de Catalunya a 

Madrid.  

Presentadora-plató  7” 11:07” 

OFT Un centenar de persones han participa en aquest acte 

sota el lema “estimem Espanya i estimem Catalunya. 

Els concentrats portaven les dues banderes. La 

plataforma recolzada per l’Associació de Víctimes del 

Terrorisme proclama que Espanya és un conjunt de 

valors de la que destaca la generositat. Van reivindicar 

que Espanya és molt més que comunitats i províncies 

. Diu que Espanya va molt mes enllà i que diversitat 

no significa separació   

PG de la concentració 

PM d'una parella amb les 

dues banderes.  

PM de varia gent 

27” 11:34” 

 

Telexornal 

Serán  

 

09/11/2014 

Sumari OFT Catalunya recompta la xifra definitiva de participants i 

els resultats definitius d’aquesta consulta del 9 de 

novembre determinaran un nou escenari polític. Les 

dades provisionals de participació apunten que poc 

menys de 2 milions de persones han participat en aquest 

procés alternatiu fins les 6 de la tarda. Dels 6 milions de 

persones que podien acudir a les urnes han votat menys 

d'un terç 

PM i PP de gent votant 24” 24” 

Plató  Que tal molt bona nit. Des de la Moncloa no donen 

validesa a les xifres de participació ni al recompte 

d'aquesta consulta que segons l'executiu es 

antidemocràtic. 

Ha sigut en tot cas una jornada històrica a Catalunya i 

aquí busquem un primer titular en directe, Luis Ramos.  

Presentadora-plató  16” 40” 

C.DIR Catalunya ha votat i ara toca recomptar totes aquestes 

paperetes. Els centre de votació, de participació, han 

tancat fa una hora a les 8 del vespre.  

Ha estat una jornada segons dades de la Generalitat en 

la que han participat fins les 6 de la tarda 1.977.000 

persones. Jornada que ha transcorregut sense incidents i 

PM del corresponsal a la 

sala de premsa 

 

PM i PP de gent fent cua 

i votant 

 

38” 1:18” 
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la justícia no ha impedit que se celebrin les votacions. 

I el seu president Artur Mas assumeix la responsabilitat 

d'aquest procés davant la fiscalia 

PG de mas amb la 

papereta quan l'ensenya 

als mitjans 

INS Si la fiscalia vol conèixer qui es el responsable d'obrir 

els col·legis,en aquets cas els públics a Catalunya, 

doncs mira, nomes cal que em mirin a mi. El 

responsable sóc jo 

PM de mas  14” 1:32” 

Notícia Plató Fa una hora que han tancat els llocs de votació d’aquest 

9N. Per d’aquí una hora i pitja d'espera una nova 

compareixença del Govern de català i des de l’ultima 

tenim les dades de votació fins les 6 de la tarda, Luis 

Ramos.  

Presentadora-plató  14” 1:46” 

C.DIR Si, fins a aquesta hora i segons es dades que ha facilitat 

el Govern de la Generalitat de Catalunya han votat en 

aquest procés de participació ciutadana pràcticament 2 

milions de ciutadans, 1.977.000 persones. 

Ara estem pendents de conèixer aquestes dades de 

participació definitives. Ja hi ha prevista una 

compareixença en aquest centre de premsa del president 

Artur Mas això serà entre les 10 i mitja i les 11 de la nit.  

L’Assembla Nacional Catalana i Òmnium Cultural 

parlen d'una participació històrica. En l’última 

compareixença del Govern en aquest centre de premsa, 

la vicepresidenta Joana Ortega parla d'una jornada del 

9N modèlica 

PM del corresponsal a la 

sala de premsa 

 

es parteix la pantalla en 

dos: PM del corresponsal 

i PM de gent votant.  

 

PM i PP de gent votant 

48” 2:34” 

INS Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya han seguit 

acudint aquest tarda de la mateixa manera com ho han 

fet aquest mati als locals de participació de tota 

Catalunya sense que s'hagi registrat cap incident 

remarcable  

PM de Joana Ortega en 

la compareixença sala de 

premsa  

20” 2:54” 

C.DIR Jornada sense incidents remarcables i també sense 

entrebancs. Finalment la justícia no ha impedit que se 

celebri aquesta votació. La fiscalia ha considerat que la 

retirada de les urnes era una mesura desproporcionada, 

però era el que demanaven Unión Progreso y 

democracia, Falage Española i també Plataforma per 

Cataunya.  

Un jutge de Barcelona allibera de qualsevol 

responsabilitat als ciutadans que han acudit als centres 

de participació per participar en aquest procés sobre el 

futur polític de Catalunya. Aquest jutge entén que es 

tracta d'un exercici de llibertats d'expressió per al 

mateix temps obre una investigació per determinar si es 

pot haver comes cap delicte en aquest procés 

PM del corresponsal a la 

sala de premsa 

 

es parteix la pantalla en 

dos: PM del corresponsal 

i PP de l'edifici de la 

fiscalia. Després PM de 

gent votant.  

 

PM i PP de gent votant 

 

PP de la fiscalia i PD de 

pla placa 

 

PG de gent fent cua 

52” 3:46” 

BVU (se sent “in inde independència”) els crits a favors de la 

independència es van intensificar quan Artur Mas va 

entrar a votar en el seu col·legi electoral a Barcelona. 

Ha explicat que la seva papereta portava marcat el 

doble sí: sí a que Catalunya tingui un Estat i sí a la 

independència . Després en una compareixença davant 

la premsa ha dit que ell es el responsable de la votació 

davant la fiscalia  

PG d’Artur Mas 

ensenyant el vot davant 

d'un cercle ple de 

periodistes 

PM d'Artur Mas amb el 

vot a la mà. 

19” 4:05” 

INS Si la fiscalia vol conèixer qui es el responsable d'obrir 

els col·legis,en aquets cas els públics a Catalunya, 

doncs mira, nomes cal que em mirin a mi. El 

responsable son jo i el meu govern  

Pm d’Artur Mas  16” 4:21” 

BVU El líder de l'altra formació que conforma CiU, el líder 

Josep Antoni Duran i Lleida d'unió Democràtica ha 

marcat diferències respecte Mas votant a les urnes amb 

PM de Durant i Lleida 

votant 

12” 4:33” 
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un sí-no. Ha matisat que la seva opció no és la 

independència sinó un Estat confederal 

INS Jo he votat si com una casa a la primera pregunta, no 

estic gens d'acord amb l'actual situació i no estic gens 

d'acord amb el tracte que Catalunya rep d’Espanya i 

vostès saben que Unió Democràtica aposta per la 

confederació  

PP de Duran i Lleida 14” 4:47” 

BVU Un altre que a votat sí-no ha estat Joan Herrera, líder 

d'Inicativa per Catalunya. Ha explicat que el sentit del 

seu vot era el d'obrir un escenari de negociació amb 

l'Estat. 

Per la seva part el líder d'esquerra republicana oriol 

Junqueras ha participat com a voluntari en el col·legi 

electoral de Sant Vicenç dels Horts . Junqueras ha votat 

doble si i li exigeix una convocatòria d’eleccions al 

Parlament de Catalunya el més aviat possible.  

PM d'Herrera fent cua 

per votar 

PM d'Herrera votant 

PP d'Herrera fent 

declaracions 

23” 5:10” 

INS Aquesta jornada serà un èxit i un pas mes molt 

important en un camí que tindrà un moment decisiu en 

la construcció d'una majoria parlamentaria 

independentista que portar a la independència de 

Catalunya 

PP de Junqueras 12” 5:22” 

BVU Un dels elements motors de la consulta, la presidenta de 

l’Assembla Nacional de Catalunya, Carme Forcadell ha 

assegurat que el dia d'avi es una victòria 

independentment del resultat que surti de les urnes.  

PM de Forcadell votant i 

fent-se fotos amb 

ciutadans  

14” 5:36” 

C.DIR Aquestes urnes que han estat instal·lades durant tota la 

jornada en 1317 centres de participació. En 

pràcticament tot Catalunya, menys en 5 centres, els seus 

alcaldes van negar les seves instal·lacions municipals 

per posar les meses de participació i els veïns que han 

volgut participar en el procés han tingut que fer-ho en 

municipis propers. 

La jornada ha transcorregut amb normalitat i 

pràcticament sense incidents  

PM del corresponsal a la 

sala de premsa  

33” 6:09” 

BVU El 9N ha arrencat puntual. Fileres i fileres de gent en els 

centres de votació. En la majoria dels 1317 col·legis 

habilitats han obert amb normalitat,  

PP del rellotge a les 9 

PM de gent votant 

11” 6:20” 

INS Es una oportunitat que tenim per lliurar-nos, no dels 

espanyols als quals estimem, sinó de l'estat que ens 

governa a nosaltres i a vostès 

PP d'una iaia.  10” 6:30” 

BVU  Nomes alguns han estat tancats com el col·legi de 

l'Hospitalet la directora del qual es va negar a entregar 

les claus als voluntaris. Voluntaris que no es van moure 

del lloc per informar de la situació de col·legis pròxims 

per poder votar. 

En 5 pobles de Catalunya no s'ha celebrat la consulta i 

alguns veïns s'han hagut de desplaçar fins a 20 Km per 

poder votar. 

L'escola d’hostaleria de Girona ha viscut moments de 

tensió, 6 encaputxats van entrar van insultar els 

voluntaris i van trencar les urnes improvisades. La gent 

els ha reduït fins que han arribat els mossos d’esquadra. 

A diferència dels processos electorals en aquest cas 

poden participar els que hagin complert 16 anys . 

La consulta es celebra sense cens electoral i per això el 

recompte no estarà comptabilitzada l'abstenció.  

PG de l porta tancada 

PG de voluntaris indicat 

un altre col·legi 

 

PG de gent desplaçant-se 

amb furgoneta 

 

PM de gent fent-se fotos 

amb el mòbil mentre 

vota 

 

PM dels assaltants i PD 

de l'estat de l''urna 

extretes de la xarxa 

PM de gent fent cua i 

votant 

 

 

44” 7:14” 

INS No es que no m'ho cregui, es que no aniré a votar  PP de ciutadà al carrer. 3” 7:17” 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

Home 50 anys 

INS Hi ha moltes coses que no entenc. No m'han explicat bé 

les coses de la independència  

PP de ciutadà al carrer. 

Dona 55 anys 

5” 7:22” 

BVU Mentre uns voten en els col·legis altre signen per 

denunciar a l'estat espanyol davant d’Europa pels 

entrebancs del referèndum no vinculant.  

Hi ha qui s'ha atrevit a votar amb la samarreta de l'etern 

rival català, el Reial Madrid. 

PD d'un cartell on diu 

que es pot signar 

PG d gent signant. 

 PM d'un votant amb la 

samarreta del Reial 

Madrid 

11” 7:33” 

INS El que he votat, he votat que no perquè no vull que ens 

treguin d’Europa  i em sembla un error a nivell 

econòmic. Ni per Espanya ni per Catalunya . Però tenen 

tot el dret del mon a independitzar-se i que se’n vagin.   

PM del votant seguidor 

del Reial Madrid 

11” 7:44” 

BVU El predomini ha estat la bandera catalana i també hi ha 

algú que ha amenitzat les proximitats d'un col·legi 

electoral amb l'himne espanyol (se sent l’himne) i el del 

Reial Madrid (se sent) 

PG del carrer (se sent 

l'himne espanyol i 

després el del Reial 

Madrid) 

15” 7:59” 

Plató El president del Govern Mariano Rajoy insisteix en que 

la consulta d'avui és antidemocràtica i la líder dels 

populars catalana, Alicia Sánchez Camacho també ho 

ha qualificat coma una farsa. 

Per la seva part el secretari general del PSOE, ha 

demanat que ha partir de demà s'obri un temps nou 

sense fractura i demana als catalans que siguin 

l'avantguarda del canvi a Espanya.  

Presentadora-plató  24” 8:23” 

BVU Moncloa ha optat per un comunicat de premsa per 

qualificar la jornada d’antidemocràtica, inútil i sense 

validesa legal. Segons el president el comportament de 

Mas dificulta el futur i que amb la seva líder a 

Catalunya tendiran ponts. Ella sobre la cita d'avui ha dit 

que es una farsa  i ha criticat als seus promotors   

PM de Rajoy al despatx 

de Mocloa 

 

PM d’Alicia Sánchez 

Camacho al carrer  

25” 8:48” 

INS No hi ha ni imparcialitat ni garanties, però el mes 

important es que la majoria, un gran numero de milions 

de catalans va participarà en aquesta farsa d'aquest 

procés separatista , d'aquet gran engany , d'aquest teatre, 

que es un teatre de recolzament a Artur Mas i a Oriol 

Junqueras 

PM d'Alicia Sánchez 

Camacho 

20” 9:08” 

BVU A Toledo el Secretari General del PSOE ha dit que  els 

catalans i Euskera seran la porta del canvi a Espanya  

PG de Sánchez passejant 

per Toledo  

7” 9:15” 

INS He de dir-li als catalans des de Toledo que us estimem 

que volem una Catalunya a l'avantguarda del canvi a 

Espanya. Que volem una Catalunya no fora d’Espanya 

sinó l’avantguarda del canvi polític i social que 

liderarem els socialistes a Espanya 

PM de Pedro Sánchez en 

un míting 

21” 9:36” 

BVU  Segons Sánchez diu que des de dema toca obri a 

Espanya un nou temps polític caracteritzat per la 

concòrdia i no per la fractura  

PG de gent aplaudint a 

Sánchez 

PM de Sánchez 

9” 9:45” 

Plató Pel BNG la consulta catalana evidencia que el procés 

que defensen els seus drets son invencibles, el portaveu 

del grup parlamentari nacionalista, Francisco Jorquera 

que després del dia d'avui li toca moure fitxa al govern 

central.  

Presentadora-plató  13” 9:58” 

INS No se en què acabarà el procés català però estic 

convençut que per lo menys el poble català tindrà un 

estatus diferent. Ampliarà considerablement els seus 

espais de lliure decisió. I el mateix pot passar amb el 

poble basc  i crec que per Galícia és clau que no ens 

passi el que ens va passar en la primera transició, que 

PM de Francisco 

Jorquera en declaracions 

a la radio 

24” 10:22” 
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vam quedar marginats en aquest procés 

Plató A la vegada estem pendents de la valoració que el 

Govern faci de la jornada i acaba de comparèixer el 

ministre de justícia Rafael Catalá  i això és el que deia  

Presentadora-plató 10” 10:32” 

INS El Govern considera que estem davant d'una jornada de 

propaganda política organitzada per forces partidàries 

de la independència i falta de qualsevol tipus de 

validesa democràtica. S'ha instat als ciutadans a 

participar en un simulacre inútil i estèril en el que Artur 

Mas vol ocultar el seu fracàs personal al no haver pogut 

convocar la consulta il·legal que va anunciar el passat 

12 de desembre.  

PM de Rafael Catalá  30” 11:02” 

 

Telexornal 

Mediodía 

 

14/01/2015 

Sumari - - - - - 

Notícia - - - - - 

 

Telexornal 

Serán 

 

14/01/2015 

Sumari  Plató Hola que tal, molt bona nit. Notícia d’última hora. Artur 

Mas avança les eleccions a Catalunya. Acaba d'anunciar-ho 

després de reunir-se amb Esquerra i les entitats sobiranistes  

Prsentador-plató 10” 10” 

OFT Els comissis seran el 27 de setembre de 2015. mas ha 

senyalat que ha avançat les eleccions perquè es refaci el 

pacte d’unitat entre les forces sobiranistes. Fruit d'aquest 

pacte en els pròxims dies reiniciaran les converses per 

aprovar els pressupostos d'aquest any  

PG de gent ballant la 

sardana amb estelades 

PG de la façana del 

palau de la Generalitat 

(d'arxiu) 

16” 26” 

INS Concretament seran el 27 de setembre d'aquest any  2015. 

el 27 de setembre farà exactament un any que jo de manera 

molt simbòlica i molt solemne, en aquestes mateixes parets 

del pala de la generalitat, vaig signar el decret de 

convocatòria de la consulta 

PM de Mas 20” 46” 

Notícia Plató  (obre telenotícies) Artur Mas acaba d'anunciar en una 

conferencia de premsa al palau de la Generalitat que avança 

les eleccions a Catalunya després de reunir-se amb esquerra 

i les entitats sobiranistes. Els comicis seran el 27 de 

setembre de 2015. 

 

Prsentador plató  13” 59” 

OFT Mas ha senyalat que ha avançat les eleccions per a que es 

refaci el pacte d’unitat entre les forces sobiranistes. Fruir 

d'aquest pacte en els pròxims dies reiniciaran les converses 

per aprovar els pressupostos d'aquest any. 

Les eleccions seran, com dèiem, el 27 de setembre, una 

data que mas ha qualificat de molt simbòlica.  

PG de gent ballant la 

sardana amb estelades 

PG de la façana del 

palau de la Generalitat 

(d'arxiu) 

18” 1:17” 

INS Concretament seran el 27 de setembre d'aquest any  2015. 

el 27 de setembre farà exactament un any que jo de manera 

molt simbòlica i molt solemne, en aquestes mateixes parets 

del pala de la generalitat, vaig signar el decret de 

convocatòria de la consulta 

PM de Mas 20” 1:37” 

Plató Molt simbòlic perquè, de fet, la data de la campanya 

començarà l'11 de setembre. Una data molt simbòlica, la 

Diada a Catalunya i, per tan, diguem que sembla estudiat 

aquest calendari electoral.  

Abans de conèixer aquets anunci el president del Govern ja 

es va pronunciar sobre un possible avançament electoral a 

Catalunya. Per a Mariano Rajoy no es positiu perquè en la 

seva opinió ara el que toca es consolidar la sortida de la 

crisi 

Presentador-plató 27” 2:04” 
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INS Estem en un moment en el qual ja es veu la llum, ja hi ha 

dades positives i clar convocar ara eleccions a Catalunya a 

mi no em sembla el millor ni el mes positiu. Ja n'hi ha 

hagut en l'any 10, en l'any 11 municipals, en l'any 12 un 

altre cop autonòmiques, a l'any 14 europees i escolti ara 

eleccions al 15 i després un altre cop municipals i després 

generals em sembla que son masses eleccions   

PM de Rajoy 24” 2:28” 
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ENTREVISTES 

 

Entrevista a Carmen Baroja, cap de la secció de política de ETB 

“Las movilizaciones de la diada o 9N van más allá de la 

política, son un fenómeno social” 

 

 En un día cualquiera, ¿cuántos periodistas trabajan para la sección de 

política de ETB por turno)? 

En ETB trabajamos para Gaur Egun (informativo en euskara, ETB1 ) y Teleberri. 

En la sección de política habitualmente hay 5 periodistas en la Comunidad 

autónoma vasca. En Navarra, depende de la actualidad pero habitualmente, 1.  

Las corresponsales en  Madrid (2 entre semana) trabajan casi únicamente en 

política, y Barcelona (1 por turno) bastante. 

 

 Respecto a esta cifra, en los días como la Diada o el 9N ¿había más 

periodistas trabajando en la sección? 

Sí, ampliamos bastante la cifra. Ambos días enviamos 1 persona extra a 

Barcelona que se sumó a las 2 corresponsales que trabajaron en doble turno. 

Desde la central la cobertura de las 2 fechas tuvo amplia repercusión con una 

extensión de alrededor de 30 minutos. 

 

  ¿Cree que el gobierno que ahora está en el poder en Euskadi ha 

influenciado en el tratamiento de temas políticamente sensibles como el 

proceso catalán?  

No veo relación entre  el  gobierno en Euskadi y la cobertura de estos temas. 

 

 En los gráficos anteriores se ve como la cadena gallega muestra un mayor 

equilibrio entre los posicionamientos políticos que los canales vasco y 

catalán. ¿A qué cree que es debido? 

Supongo que responde a la realidad social de cada comunidad. Cataluña y 

Euskadi presentan una realidad política diferente a Galicia, con  una amplia 

parte de la sociedad que vota a opciones nacionalistas o soberanistas. 
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 Teniendo en cuenta los gráficos, ¿considera que tendrían que dar más voz a 

aquellos que apoyan el NoNo? ¿Por qué? 

Estamos hablando de una parte amplia de la sociedad que quiere expresar una 

voluntad (consulta). Lo noticiable en este caso, en primer lugar, es la 

movilización de cientos de miles de personas para expresar su reclamación. 

Cualitativamente supone un cambio importante en la realidad social de Cataluña, 

el hecho de que se produzcan estas movilizaciones masivas. 

 

El NoNo o el SíNo son opciones igual de legítimas y se ha informado sobre ellas 

en la medida en que se han expresado. El problema, en cuanto a la cantidad de 

información que se ha emitido, lo veo más en el hecho que han tenido menor 

presencia en la calle y en convocatorias. 

 

 ¿Están satisfechos con la cobertura que se ha estado haciendo sobre el 

proceso independentista catalán en esta televisión pública? ¿Por qué? 

Sí. Desde la austeridad de medios con que contamos en ETB hemos intentado  

ofrecer un reflejo de  la pluralidad de opiniones  y la intensidad de este proceso 

en Cataluña. 

 

 ¿Tienen constancia de lo que se emite en otras televisiones autonómicas? En 

caso afirmativo, qué opinión  le merece el tratamiento y la información que 

ofrecen en  sus territorios? 

Realmente no he tenido opción de analizar el tratamiento en otras TV 

 

 Cuando seleccionan los cortes de voz de gente anónima se guían solamente 

por el contenido o también tienen en cuenta criterios como la edad y el 

género de la persona? 

Generalmente el tiempo de que disponemos para elaborar las informaciones 

limita el número de entrevistas. Es difícil ofrecer una muestra sociológica. 

 

 Se podría hacer la misma información sin la necesidad de que aparecieran 

menores en noticias políticas. ¿Es legítimo usar cortes de voz de niños? ¿Por 
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qué? 

Creo que las movilizaciones de la diada o 9N van más allá de la política, son un 

fenómeno social de una ciudadanía que opta por movilizarse de forma masiva, 

en ese contexto  entiendo que las familias salen  con sus hijos para reflejar que 

reclaman un objetivo de futuro, y las imágenes reflejan la realidad de las 

personas que han salido a movilizarse. Nosotros no pedimos cortes a niños para 

hablar de política. 

 

 ¿ETB, cuando incluye primeros planos de menores en actos masivos como 

las Diades, pide permiso a los padres?  

Las imágenes que ofrecemos están tomadas en la calle y los menores están 

acompañados por sus padres  y se toman sólo si éstos asienten. 

 

 Han tenido algún tipo de problema con alguien que haya salido en el 

Teleberri y que les haya denunciado? 

En política no 

 

 En Euskadi no existe ningún organismo como el CAC (Consell Audiovisual 

de Catalunya) en Catalunya encargado de velar por las libertades y el 

cumplimiento de las normativas. ¿Cree que debería existir? 

Creo que sí porque es necesario garantizar tanto el derecho a la información 

como el cumplimiento de las normas éticas y jurídicas. 

 

 Cree que como medio público cumplen con la pluralidad informativa, y 

como  consecuencia ayudan a al entendimiento del proceso catalán y 

proporcionan herramientas a sus ciudadanos para que ellos mismos se 

puedan conformar una opinión crítica? 

Sí 

 

 

 

 

 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

 

Entrevista a Montserrat Tió Cirera, cap de la secció de política de TV3 

“Equilibri? No seria el reflex de la realitat que un mitjà públic 

ha de donar” 

 

 Un dia qualsevol, quants periodistes sou a la secció de política de TV3 per 

torn? 

Som entre 4 o 5 redactors per torn depenent de quants hagin treballat el cap de 

setmana anterior. I per torn, hi ha sempre un cap de secció. 

 

 Respecte a aquesta xifra, en els dies com la Diada o el 9N quants periodistes 

hi pot arribar a haver a TV3 dedicats a fer informació sobre aquests 

esdeveniments? 

En dies com aquest el dispositiu es dimensiona per la cobertura que es fa de 

l'esdeveniment a tota la televisió. Has de pensar que un 11 de setembre o unes 

eleccions qualsevols repercuteixen de bon matí ja al 3/24, se'n fan programes de 

seguiment especial i, finalment, surten les cobertures als telenotícies. 

No et puc comptabilitzar quanta gent hi destinem, però la flexibilitat que té la 

redacció, els serveis tècnics i els programes que pengen d'informatius a TV3 

permet mobilitzar tot el personal disponible per fer cobertures així, tal com vam 

fer aquest cap de setmana amb les eleccions del 24 de maig, un 23 d'abril dia de 

Sant Jordi o un 11 de setembre 

 

 Qui decideix el representant polític de les entrevistes en directe que es fan 

en el telenotícies? Per exemple, en el telenotícies vespre de l'11/09/2013 es va 

fer una entrevista a Joana Ortega i en el telenotícies vespre de 11/09/2014 a 

Francesc Homs. 

Els responsables dels continguts dels Telenotícies són els seus respectius editors. 

Les notícies, les entrevistes, etcètera, es consensuen, ja que acostumem a posar-

nos d'acord, però els últims responsables són els editors 

 

o En funció de què es decideix? 
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De la importància informativa, únicament es decideix fer entrevistes 

quan es considera que aquell és un dels temes del dia. Com quan 

s'entrevista a Joan Manel Serrat o al ministre De Guindos. 

 

 Creu que TV3 en els últims anys ha fet un gir en favor de la independència, 

és a dir, que mostra i dedica més temps a peces a favor del procés? 

TV3 no fa girs a favor o en contra. Esperaves veure equitat en els gràfics? 

Equilibri? Un 33,3333% de representativitat de cada una de les 3 opcions? No 

seria el reflex de la realitat que un mitjà públic ha de donar. 

 

 Tenint en compte els gràfics, considera que haurien de donar més veu a 

aquells que recolzen el NoNo? Per què? 

Si el càlcul el fessis amb els partidaris del dret a decidir previ al 9N. Les opcions 

fins abans de novembre pel dret a decidir eren sí o no i la diferència s'accentuava 

gairebé del 75% versus el 25%.  

 

 En els gràfics anteriors es veu com la cadena gallega mostra un major 

equilibri entre els posicionaments polítics que els canals basc i català. A què 

creu que és degut? 

Fixa't amb el resultat d'aquest cap de setmana. Tenint en compte que hi ha hagut 

gairebé un 44% d'abstenció. La opció del SíSí ha aconseguit una mica més del 

45% dels vots, el SíNo  un 28% i el NoNo un 15%. A part d'altres opcions locals.  

 

 

 Creu que el canvi en la direcció del mitjà ha afectat al tractament dels 

continguts? Per què? 

La direcció actual fa més de 3 anys que exerceix i has de tenir en compte que la 

massa laboral, els treballadors més joves fa mínim 10 anys que hi són. Entre la 

resta trobaries persones que són a TV3 des de fa 30 anys que han vist diverses 

direccions i han seguit treballant de la mateixa manera 

 

 Estan satisfets de la cobertura que s'ha estat fent del procés independentista 

català en aquesta televisió pública? Per què? 



VISIONS D’UN PROCÉS DECISIU 

TFG 2015 

Noelia Carmona Núñez 

En general sí. Sempre es pot fer millor, però intentem sempre superar-nos 

 

 Tenen constància del que s'emet en altres televisions autonòmiques? En cas 

afirmatiu, quina opinió  et mereix el tractament i la informació que 

ofereixen en els seus territoris? 

Sí, estem en contacte diari amb la resta de televisions autonòmiques a través de 

la plataforma FORTA per la que compartim continguts. 

 

 D'altres mitjans els han demanat consell o dubtes sobre el procés tenint en 

compte que vostès són el mitjà de referència a Catalunya? Quins? 

No. que a mi em consti. 

 

 A l'hora de seleccionar talls de veu de gent anònima, que participa en les 

Diades o el 9N, es guien només pel contingut d'allò que diuen o tenen en 

compte criteris com el gènere o l'edat a l'hora de triar quins emetran i quins 

no? 

En la selecció de talls de persones anònimes intentem sempre fer un compendi 

que englobi diferents sensibilitats, edats i gènere 

 

 Es podria fer la mateixa informació sense que hi apareguessin menors en 

notícies que poden suscitar conflictes o d'alta sensibilitat com és aquest cas. 

És legítim incloure talls de veu de menors d'edat en informacions de caire 

polític com aquestes? Per què? 

S'hauria de fer sense talls de menors. Als informatius no surten. Crec que TV3 ja 

va rectificar pel que fa a la cobertura de la Diada per part del programa Infok 

 

 TV3, quan inclou talls de veu o primers plans de menors en actes massius 

com les Diades, demana permís als pares?  

Sempre demanem permís. No només en les Diades, sempre. Per entrar una 

càmera en una escola, en un espai públic és imprescindible l'autorització del 

tutor. 

 

 Han tingut algun tipus de problema amb algú que hàgiu tret als telenotícies 
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i que us hagi denunciat? En cas afirmatiu, què va passar? 

No, pel que afecta a la secció de política. 

 

 El CAC els ha multat o avisat per algun tipus de cobertura inadequada? En 

cas afirmatiu, què va passar? 

No que a mi em consti. L'única multa que recordo que el CAC ha posat a TV3 

va ser fa anys per l'emissió d'una pel·lícula potser no molt apropiada en horari 

protegit 

 

 Creu que com a mitjà públic compleixen amb la pluralitat informativa, i 

com a conseqüència ajuden a entendre, aclarir i donar eines als ciutadans 

per a que ells mateixos es puguin conformar una opinió crítica? 

Ho intentem i ens hi esforcem cada dia.  

 

 

Entrevista a Xose Manuel Díaz Maseda, cap d'informatius de TVG 

“El proceso catalán no es una de las mayores preocupaciones 

de nuestros ciudadanos” 

 

 En un día cualquiera, ¿cuántos periodistas trabajan para la sección de 

política de TVG por turno? 

Nuestra redacción no está estructurada en secciones, por lo que ningún 

periodista se dedica exclusivamente a política. ¡Todos hacemos un poco de todo! 

Sé que no es la situación ideal, pero no nos queda más remedio que trabajar así. 

En total, en nuestro informativo principal (el Telexornal Mediodía) trabajan 

alrededor de 30 periodistas, tanto en la redacción central como en nuestras 

delegaciones. 

 

 Respecto a esta cifra, en los días como la Diada o el 9N había más 

periodistas trabajando en la sección? 

No. El único día que se refuerza la redacción es cuando se celebra un evento 

excepcional, como unas elecciones, por ejemplo. 
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 En los informativos analizados solamente hay conexiones en directo en los 

informativos del 9N. ¿Por qué no hay ningún enviado especial para las tres 

últimas Diadas (2012, 2013 y 2014)? 

Nuestro ámbito de influencia es Galicia. Somos una televisión autonómica, y 

nuestros esfuerzos se centran en destacar eventos relacionados sobre todo con 

nuestra Comunidad Autónoma 

 

o En estos casos ¿quién les facilita las imágenes, cortes de voz e 

información? 

La TVG está integrada en la FORTA (Federación de Organismos de 

Radio y Televisión Autonómicos). Cada día nos intercambiamos los 

temas más importantes que suceden en nuestros respectivos territorios. 

 

 ¿Cree que el gobierno del PP en Galicia ha influenciado en el tratamiento 

de temas políticamente sensibles como el proceso catalán? ¿Por qué? 

En absoluto. Somos un medio de comunicación absolutamente independiente. El 

gobierno no se inmiscuye en nuestras informaciones. 

 

 ¿Cree que TV3 se ha vuelto un medio partidista en los últimos años y por 

tanto dedica más tiempo a piezas en favor del proceso? 

No veo TV-3, así que no puedo opinar. Tampoco sería elegante calificar a un 

medio de comunicación hermano como es la TV autonómica de Cataluña. 

 

 En los gráficos anteriores se ve como la cadena gallega muestra un mayor 

equilibrio entre los posicionamientos políticos que los canales vasco y 

catalán. ¿A qué cree que es debido? 

En mi opinión, una televisión pública no tiene que posicionarse políticamente. 

Simplemente ha de contar las cosas que pasan, con especial atención al entorno 

más próximo. 

 

 Teniendo en cuenta el gráfico de la derecha ¿cree que deberían dedicar más 

tiempo a ofrecer información sobre el proceso catalán en comparación con 
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ETB, el otro canal fuera de Catalunya? ¿Por qué? 

Insisto en la importancia de la proximidad. Nuestros informativos pretenden 

hacer hincapié en las noticias que suceden en Galicia y que más les importan a 

nuestros ciudadanos. El llamado “proceso” catalán no es una de las mayores 

preocupaciones de nuestros ciudadanos, por lo que en nuestros informativos se 

le dedica el mismo tiempo que a cualquier otro evento de carácter nacional. 

 

 ¿Están satisfechos con la cobertura que se ha estado haciendo sobre el 

proceso independentista catalán en esta televisión pública?  

Sí, estamos satisfechos. De no ser así, actuaríamos de otra manera 

 

 ¿Tienen constancia de lo que se emite en otras televisiones autonómicas? En 

caso afirmativo, ¿qué opinión  te merece el tratamiento y la información 

que ofrecen en  sus territorios? 

Tenemos constancia de las audiencias, que nos llegan a través de Kantar Media, 

y periódicamente ponemos en común nuestros problemas, nuestros proyectos y 

nuestras actividades en reuniones de FORTA. Pero la forma de tratar la 

información es cosa de cada uno, y los demás no opinamos. 

 

 Cuando seleccionan los cortes de voz de gente anónima ¿se guían solamente 

por el contenido o también tienen en cuenta criterios como la edad y el 

género de la persona? 

Cuando un redactor sale a la calle a pedir opiniones, nunca se le dan 

instrucciones sobre cómo y a quien debe entrevistar. Nos fiamos plenamente de 

su criterio. 

 

 En sus informativos analizados solamente se han incluido 11 cortes de voz 

de ciudadanos anónimos, mientras que EiTB ha incluido 103 y TV3 200. 

¿Cree que deberían dar más voz a los ciudadanos? ¿Por qué? 

Los ciudadanos han de tener espacios para ser escuchados, sin ninguna duda. 

Pero una opinión anónima no aporta nada sustancial a una noticia. Creemos que 

las opiniones de los expertos pueden ser más relevantes. 
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 Se podría hacer la misma información sin la necesidad de que aparecieran 

menores en noticias políticas. ¿Es legítimo usar cortes de voz de niños? ¿Por 

qué? 

El tratamiento informativo de los menores está regulado por la ley. En TVG 

cumplimos escrupulosamente este precepto, hasta el punto de que cuando vamos, 

por ejemplo, a un colegio, pedimos por escrito el permiso de los padres o tutores 

de cada niño antes de sacar una imagen de un menor en nuestros informativos. 

Sobre la legitimidad de esas prácticas, te sugiero que leas la ley. Es 

meridianamente clara en este aspecto. 

 

 TVG, cuando incluye primeros planos de menores en actos masivos como 

las Diades, pide permiso a los padres? Por qué? 

Depende. Como acabo de decir, siempre pedimos permiso por escrito, pero si se 

trata de un plano general en un lugar público, la ley no lo exige. 

 

 ¿Han tenido algún tipo de problema con alguien que haya salido en el 

Telexornal y que os haya denunciado? En caso afirmativo, ¿qué pasó? 

Esos temas corresponden a la asesoría jurídica, pero no es habitual 

 

 En Galicia no existe ningún organismo como el CAC (Consell Audiovisual 

de Catalunya) en Catalunña encargado de velar por las libertades y el 

cumplimiento de las normativas. ¿Cree que debería existir? ¿Por qué? 

Creo que no. La objetividad absoluta no existe, y cualquier órgano que pretenda 

controlar “la libertad y el cumplimiento de las normas” sería subjetivo. La ley y 

los tribunales realizan esa labor a la perfección. 

 

 ¿Cree que como medio público cumplen con la pluralidad informativa, y 

como consecuencia ayudan a al entendimiento del proceso catalán y 

proporcionan herramientas a sus ciudadanos para que ellos mismos se 

puedan conformar una opinión crítica? 

El hecho de que intentamos cumplir, dentro de nuestras posibilidades 

profesionales, con la pluralidad informativa, se refleja en la mayoritaria 

aceptación que tienen nuestros informativos, líderes de audiencia en toda Galicia. 
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