
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I  – Transcripció del programa 

Miramar del 12 d’octubre de1983.( * ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Text destinat al recompte de paraules, sense correcció gramatical ni ortogràfica.  



MIRAMAR 1983  

 

20’27’’- Careta 

26’42- SUMARI 

Joan Gaspar fa les primeres declaracions a “Miramar” 

Aliança popular farà oficial al candidatura de Joan Gaspar a la presidència de la 

generalitat 

(26’51’’). 3000 persones escoltaren al carrer la destitució de Garcia Fenosa. 

El socialista Jaume Font es el substitut de Garcia Fenosa al davant de l’alcaldia de 

Viladecans. 

27’00’’. Espectacular sortida de la presó d’ un dels segrestadors 

L’organitzador del segrest del industrial Ramon Mateu va sortir encaputxat de la 

presó model de Barcelona. 

27’17’’- Expedició a l’Everest: mes problemes d’allo que s’esperava. 

L’expedició catalana al Everest té molts problemes per pujar al cim i el pessimisme 

creix entre els seguidors dels muntanyencs. 

27’24’’- Presentadora (MERCE REMOLI) 

Bona tarda, després d’ una entrevist a Madrid amb els màxims dirigents de Aliança 

Popular, Joan Gaspar, vice-president del Barça, va acceptar ahir de ser el candidat 

de la coalició popular a la presidència de la generalitat. El seu nom, doncs s’afegeix 

al de Jordi Puyol, Ramon Obiols, Antoni Gutiérrez i Heribert Barrera. 

Candidats dels partits més ben representats en el parlament de Catalunya. 

27’46’’- Entrevista a Joan Gaspart. 

Reporter: L’experiència de Gaspar en el mon de la política es pràcticament nul·la. A 

part de la dimensió publica que suposa ser un important directiu del Barça, Gaspar 

el consol honorari de les illes Seixelles a Barcelona. 

En el camp professional, el candidat alianciste es la ma dreta del seu pare davant 

de la cadena d’hotels HUSA, de la qual es conseller delegat. Igualment te interessos 

en diverses empreses periodístiques. 

El ex-president de la editorial Manxeta, que edita Noticiero Universal i el diari Sport. 

Igualment te accions d’un altre diari esportiu, Dicen. 

A hores d’ara, quan tots els mitjans de comunicació el consideren candidat, 

Gaspart, espera el nomenament oficial. 

Entrevista: 

- Quan serà el sí definitiu per la candidatura per la Generalitat?? 

- Bueno, aquest es un tema que no depèn de mi, que depèn dels òrgans del 

partit, dels òrgans catalans del partit. Llavorens, jo se que demà hi ha una 

reunió del comitè electoral i de les juntes provincials i la regional... jo penso 



parlar amb els i llavorens, doncs que siguin ells els que prenguin la decisió 

que creguin mes convenient per Catalunya. 

- Això no significarà dir adeu al Barça per sempre? 

- Bueno, això vol dir que quan un te un esperit de servei i estima al seu país 

pues, lògicament per mi es incompatible perque si un es te que dedicar a un 

tema ten important com un tema polític, el barça es pot mantenir, perque el 

mantindre tota la vida pero com un soci més, no? 

Lògicament si demà la junta electoral i les persones del partit creuen 

necessari que jo prengui aquest camí de candidat, tindria que demanar a 

una persona que em revelles del meu càrrec. 

- S’ha parlat de dues condicions mínimes per ser candidat en una conversa 

amb el senyor Fraga. Una de que el seu amic Santa Creus estigui a les llistes 

i una altre de controlar de manera les finances d’aquesta campanya. 

- No, no es exactament així. Jo no he posat cap condició perque per mi, 

repeteixo que la decisió la tenen que perdre els òrgans del partit de 

catalunya i quan ells la prenguin sigui després de que m’escoltin. 

L’única cosa que vull es que m’escoltin i que sàpiguen que jo no variaré la 

forma de pensar sobre Catalunya i total ells son els que tenen que creure si 

es bo o no es bo que un home amb aquest pensaments i aquestes idees 

pues pugui ser aquest candidat ideal que busca el partit. 

Si ells ho consideren molt bé però si ells consideren que no ho acceptaré i 

comprendré els seus motius i les seves decisions i no tindre cap que 

objectar. Al contrari. 

- Vostè portaria al senyor Pedros a la seva llista? 

- Bueno, en aquest moments com jo no hem considero candidat pues no puc 

considerar a ningú per fer cap llista. Jo amb el senyor pedros el coneixo 

personalment i tinc un gran concepte d’ell con a persona, com a polític i crec 

que son de les persones mes aptes que té aquest país. Per poder parlar 

sobre la llista tindria que ja estar en el càrrec i jo no estic en el càrrec. I com 

he dit abans, les persones que tinguin que decidir ho creguin o no oportú. 

30’51’’- Presentadora. 

El socialista Jaume Font, alcalde de Viladecans, la seva elecció es va fer en el pla 

extraordinari d’ahir al vespre quan fou aprovada una moció de destitució de Manuel 

Garcia Fenosa en acabar-se el ple el ja ex-alcalde, que durant gairebé 3 mesos a 

protagonitzat la polèmica Viladecans es negava a fer declaracions al mitjans 

informatius. 



Per la seva banda, Jaume Monfort, ara nou batlle, a anunciat que negociaria amb el 

partit socialista unificat de catalunya i amb el partit dels comunistes de catalunya la 

creació  d’un consorci d’eqüalisio. 

Quan sortia de la casa de la villa Monfort va ser aplaudit pels ciutadans reunits a la 

plaça que no havien pogut assistir al ple. 

31’29’’- Reportatge: 3000 persones van seguir el ple des del carrer 

La petició del alcalde Garcia Fenosa al ple i al vespre es va fer a porta tancada. Però 

es va instal·lar un equip de megafonia a l’exterior per unes 3000 persones es 

reuniren per seguir el ple. 

Desprès de la lectura prèvia i de la moció presentada, el secretari de la corporació 

va llegir un informe en el que destacava l’existència d’un vull legal a la normativa 

legal sobre la possibilitat de destituir l’alcalde. El secretari digué però que l’acord de 

destitució no infringir cap llei i que d ‘altres ocasions el tribunal constitucional mai 

havia admès la substitució d’un alcalde. 

Garcia Fenosa es va negar a acceptar que la moció fos legal pero es va fer la 

votació. Garcia Fenosa va ser substituït per majoria absoluta. 

Un cop destituït sols quedava la elecció del nou alcalde. L’únic candidat, Jaume 

Monfort fou elegit 12 vots a favor, 9 del partit de socialistes a catalunya, 2 del 

partit dels comunistes i 1 del Sou. Hi haguessin 6 vots en blanc de convergència i 

unió, d’aliança  popular i 3 en contra, el de Garcia Fenosa i dos regidors socialistes. 

A continuació Jaume Monfort jura el càrrec, d’aquesta forma s’acabava una etapa 

de l’ajuntament de Viladecans qualificada de vergonyosa pel partit socialista. 

Els milers de persones que s’agruparen al voltant de la Casa de la Vila, criticaren 

que aquest ple extraordinari s’hagués lograt a porta tancada. 

32’57’’- Presentadora 

Menys de dues mil persones han assistit a l‘acte d’homenatge a la bandera que s’ha 

celebrat aquest mig dia a la plaça de l’estació de sants de barcelona.  

(Segueix veu presentadora però surten imatges de la noticia) 

Amb ínfimes presencia de banderes constitucionals però amb moltes que duien 

l’àguila imperial pròpia de la desapareguda dictadura. 

L’acte que s’havia presentat com un homenatge a la bandera de tots els espanyols 

a esdevingut un meeting nostàlgic clarament ultradretà, convocat per Aliança del 

Trabajo Nacional, aquest homenatge no ha obtingut els resultats que esperaven. 

33’35’’- Presentadora 

La promulgació d’un decret de la diputació de Barcelona per la normalització del us 

del català a afectes interns i externs es interpretat pel president de la corporació, el 

socialista Antoni Dalmau, com una manera d’allà més enllà com una llei aprovada 

pel Parlament de Catalunya. 



Segons aquestes declaracions fetes per a Miramar. 

33’34’’- Declaració d’ Antoni Dalmau. 

35’03’’- Careta Miramar 

35’12’’- Presentadora 

Encaputxat i escoltat per una colla de detectius, ultradretans, Jose Luis Colomar, el 

detectiu que va organitzat a França el segrest del industrial Ramón Mateu va 

abandonar ahir al vespres la presó Model de barcelona. 

L’espectacular sortida del detectiu i dels dos guàrdies urbans que l’ajudaren al 

segrest fan més rocambolesca la historia del cas Mateu, estretament vinculada a les 

belles corrupcions en el mon del transport. 

35’33’’- Reportatge: 

Era quasi dos quarts de deu del vespre quan el detectiu Jose Luis Colomar 

considerat el cervell del segrest del industrial català de Transport a França, Ramon 

Mateu, va protagonitzar aquesta espectacular sortida de la presó Model de 

barcelona que ara acabem de veure.  

Dues hores abans s’havia concentrat a les afores del centre penitenciari un bon 

grup de detectius ultradretans que donaven suport i impedien que es fessin 

fotografies a Jose Luis Colomar en el moment de la sortida. 

Juntament amb el detectiu que sortia encaputxat i dins d’un automòbil ben protegit 

dels periodistes varen ser posats en llibertat 3 guàrdies urbans, Enrique Hoyos, 

Ramón Riera Llorens i Ramon Gómez Bargues que havien estat contractats per 

Colomar per dur a terme el segrest de Ramon Mateu a França. 

La rocambolesca sortida de Colomar i els seus còmplices de la presó, on les 

càmeres de Miramar van rebre força empentes, afegeix un nou capital en la 

estranya historial del industrial Ramón Mateu pendent de judici per diversos fraudes 

en la seva empresa de transports que va fer fallida fa uns anys. 

37’06’’- Presentadora 

L’ex-alcalde de la llonquera per Convergencia i Unió, Josep Maria Masquida fou 

posada en llibertat condicional ahir al vespre (imatges de la noticia, veu en off 

presentadora)juntament amb els dos sobtis francesos presumptes responsables de 

les amenaces del industrial Figuerenc Josep Raurit. 

L’acte fixat pel jutge no fixava cap mena de fiança. La llibertat envestida va ser 

fixada pel jutge instructor a les 8 del vespre després d’haver estudiar la carmena 

entre un dels francesos i l’amenaçat i després d’haver escoltat les argumentacions 

sol·licitant a la llibertat que li havia presentat d’advocadessa Carmela Cosí. 

Aquesta fotografia que El Periódico recull en el moment de la sortida de la presó de 

Josep Maria Masquida. Cap dels implicats en el cas, no van voler fer declaracions. 

(tornem a la presentadora) Masquida va manifestar únicament que es trobava 



embolicat en una situació que no entenia, i nega tota participació en els fets, va 

tenir interès però ha destacat el tractament de la policia i els funcionaris de la presó 

que va qualificar d’exquisit. 

Els regidors antinuclears del ajuntament d’Asco que ahir a les nou del matí va 

tancar-se a la casa de la Vila avui han estat trets per la guàrdia civil de Flits i Mora 

D’Ebre. Se’ls han endut detinguts, faltava poc per les 11.  

El motiu del tancament l’explicava ahir a la Tarda de Miramar el regidor Antoni 

Ribes en nom dels seus companys d’Unió de Progres Municipal. 

38’23’’- Declaració Antoni Ribes 

39’19’’- Reportatge Noticia 

L’alcalde i l’equip de govern ahir al vespre van convidar-los a anar-se’n sense 

pressionar-los. Aquest matí però semblava que les coses podien arranjar-se 

ràpidament, ja que l’alcalde Tomas Vilanes a ofert la possibilitat de convocat un ple 

extraordinari sobre les nuclears.  

Els 3 regidors tancats o acceptaven però amb la condició que romandrien tancats 

fins a la celebració d’aquest ple. Mentre que aquestes negociacions es portaven a 

terme se presentar la força publica que els fa detinguts- 

L’oposició de les famílies i els veïns ha estat molt forta per evitar el pas de la 

vehicles la guàrdia civil. Un grup de dones ha començat un nou tancament, la 

guàrdia civil però no ho ha permès. Els agafats aquest dies han a Escoll amb 

llibertat. A hores d’ara se celebra al ajuntament una reunió extraordinària que tot 

va preveure que el conflicte pot resoldre’s d’un moment a l’altre. 

(Enllacen amb una altre noticia) 

A Torelló s’obre dos expedients a guàrdies municipals que van se enxampats robant 

la fruita que ells mateixos havien de vigilar. Fa dies qeu els venedors del mercat es 

queixaven que algú prenia la fruita del local que deixaven la nit abans. El sargent 

de la Guardia municipal trobava estrany que tot i sent vigilada per dos guàrdies 

encara robessin. 

Davant d’això va començar a investigar i va descobrir que eren els mateixos 

policies que amb el cotxe patrulla s’enduien algunes caixes. 

L’ajuntament de Torello no va dubtar en suspendre’ls en sou i feina fins a final de la 

investigació. 

40’36’’- Declaració de l’alcalde de Torello, Josep Solar, sobre la noticia. 

41’21’’- Presentadora 

Aquest mig dia s’han organitzar a barcelona les obres de la remodelació de 3 velles 

places: la de St. Agustí Vell i les de Bases de St. Pere al distrit de Quart i la plaça 

Artos de Sarrià. 



Totes les obres realitzades en aquestes places, igual que un seguit d’actuacions 

urbanístiques en diferents indrets de la ciutat, s’han fet aprofitant el pla d’ocupació 

comunitària i donar feina a més de 400 treballadors  parats. 

41’45’’- Reportatge  

Amb una cursa infantil i una animada festa popular han estat inaugurades les obres 

de remodelació de les places de les bases de St. Pere i de St. Agustió Vell del 

districte Quart de Barcelona i la plaça Artos de Sarrià. 

A mes d’haver guanyat 3 espais públics petits però importants per aquests barris, 

les obres tenen la novetat d’haver estat efectuades per treballadors parats. 

Aquestes obres son el resultat directe del 3er pla d’ocupació comunitària, han negat 

a finals de 1972 i mitjançant el qual s’han realitzat moltes obres a diferents indrets 

de Barcelona.  

Durant aquest temps l’ajuntament de Barcelona a tirat endavant diversos projectes 

urbanístics, com per exemple la plaça de Mossèn Cortina al barri de Besòs per valor 

de 400 milions de pessetes i ha donat feina a més de 400 parats. 

Els treballadors han estat contractats per 6 mesos per que puguin cobrar després el 

subsidi de desocupació. 

Les obres de les bases de st. Pere han tingut un pressupost de 24milions de 

pessetes, a la plaça de st. Agustí Vell s’han invertit 21 milions de pessetes i s’ha 

convertit en una zona de vianants de manera que no s’hi puguin aparcat cotxes. 

42’50’’- Entrevista a Mercè Sala, tinent alcalde ajuntament de Barcelona. 

- Per primera vegada a l’ajuntament de Barcelona han hagut de demanar un 

pla d’obra de reestructuració de places a partir dels ocupants de treball 

comunitari. Exactament com ha anat aquesta iniciativa i es pensa seguir 

tirar endavant fer obres a partir d’aquest treballadors? 

- Hi ha uns plans de treball comunitari que l’any passat van ser promoguts per 

el departament de treball de la generalitat de Catalunya i que per l’any 84 

seran promoguts conjuntament amb el institut municipal de Empleo. Llavors 

això portarà a Barcelona la possibilitat de disposar de bastant mà d’obra per 

la realització... diguem-ne... d’obres al carrer, que bàsicament volem fer 

amb el Empleo comunitari.  

Les places aquestes del districte primer son un exemple, més altres places 

que s’han fet a Barcelona amb aquest tipus de treball 

 

 

43’36’’- Presentadora 

L’esperada declaració del Congres Internacional sobre les regions i Europa que 

havia de ser coneguda per la regió de Barcelona es molt possible que no arribi a 



veure la llum i que sigui substituïda per un document més ambigu que, després de 

fer un anàlisi de la situació actual de Europa demani una reorientació prehistòrica 

del continent. Allò que sí que s’ha acordat en aquest congres es de celebrar la seva 

pròxima edició l’any que ve a Itàlia. 

44’00’’- Declaració de Llibert Quatrecases, membre Consell Europa. 

45’10’’- Presentadora 

Catalunya no té pràcticament recerca perque segurament la societat no es 

conscient de que si es vol un futur econòmic sòlid, cal basar-lo en una tecnologia i 

en uns coneixements propis. 

Catalunya està en una situació per sota de la que li correspondria en funció de la 

seva capacitat econòmica. 

El 90% de la recerca que es fa a Espanya es fa a Madrid. 

45’30’’- Reportatge. 

El nou Institut de Biologia Fonamental a la universitat autònoma de Barcelona 

acaba de ser inaugurat porta el nom de Vicent Villar Palasí, que fou el primer rector 

de l’autònoma. 

Aquest es l’únic institut universitari de l’estat espanyol dedicat a la investigació i 

formació de post-graduats en els camps de la biologia fonamental, biomedicina i les 

seves aplicacions. 

El pressupost el de 1.800.000 pessetes anuals que facilita la mateixa universitat i 

es complementen amb ajudes esporàdiques del ministeri d’educació, per treballar 

en condicions òptimes necessitarien es 27 milions. 

Presideix en consell científic el doctor Uró. Treballa en el institut de manera 

desinteressada 45 investigadors en diversos camps. L’edifici que està entre les 

facultats de medicina i de ciències compte entre d’altres instal·lacions amb 5 

laboratoris i ocupa una superfície de 1.100 m2 i podria tenir-ne 700 més. 

46’21’’- Declaracions del Director del Institut. 

47’30’’- Careta Miramar 

47’40’’- Presentadora 

Els reis d’espanya, acompanyats amb les infantes, son des de poques hores a la 

ciutat de Granada on enguany tindran lloc els actes de celebració de l ‘aniversari del 

descobriment d’Amèrica. 

També durant aquest matí a arribat a Granada tota mena dels càrrecs del estat per 

afegir-se a aquestes cerimònies presidides pels reis. La més destacada de les quals 

es la funció psico-religiosa que té per protagonista l’estan reial de granada i els 

monuments de la reina Isabel la catòlica i de Cristòfol Colon. 

48’05’’- Presentadora 



El ministre d’economia, Miguel Boyer (imatge Miquel Boyer, veu en off 

presentadora) no proposarà demà a la reunió de consell de ministres la puja del 

carburants. Segons que han informat fonts del ministeri Carter proposa de mantenir 

els preus actuals fins al cap d’any. 

La comissió delegada d’afers econòmics no començarà a elaborar fins al mes que ve 

la proposta definitiva d’augment de preus.  

Sí que es pujaran però els preus de la llum i segurament això passarà demà. La 

puja serà d’un 6% tot i que al mes de gener ja es va fer un altre d’un 7.5%. 

Tal com s’havia previst el primer dia de discussió al congres de la llei orgànica de la 

educació, se saldà amb un rebut de totes les esmenes (imatges congres, veu en 

off presentadora) de les totalitats presentades pel grup popular i el grup 

centrista. Mentre que els grups de l’oposició reclamaren un nou pacte escolar. El 

ministre afirmà que aquest pacte ja s’ha elaborat en la Constitució i que ara no es 

podia desvirtuar.  

El grup popular pel seu cantó pensa presentar la batalla un cop acabada la discusió 

parlamentaria amb un recurs davant del tribunal constitucional amb la esperança 

de paralitzar almenys l’entrada amb vigor de la llei. 

49’07’’- Presentadora 

Quan manca un dia pel començament de la primera ronda de les negociacions 

socials- tripartites entre el govern, els sindicals i la patronal, el president de 

l’associació de la banca privada, Rafael Termes (imatges Rafael Termes, veu en 

off presentadora) ha declarat que la nova llei ha declarat que la nova llei que 

regularà els coeficients obligatoris d’inversió obligatòria dels bancs, representarà 

una nimba del 50% del beneficis de la banca aquestes manifestacions de Rafael 

Terme formen part d’un informe que ha trames a tots els president de bancs que 

demanen (presentadora) també la eliminació de tipus d’interès privilegiats que 

s’han fet servir ara com ajuts al sector el crisis sense anar a càrrec als pressupostos 

del estat. 

Mes de cent persones van quedar ferides al accident... 

49’49’’- Imatge geogràfica del accident. 

...d’ahir a la tarda en un tren de rodalies que cobria la línia Gandia- València. La 

conseqüència del accident en que el tren va xocar amb dues locomotores que 

circulaven en direcció contrario, el conductor del tren està molt greu. 

50’00’’- Presentadora 

No se sap si l’accident es produí per un senyal no funcionar o perquè el conductor 

no el va veure. D’altra banda la ciutat de motril, granada, ha apagat l’incendi que 

feia estrall des de diumenge i que ha deixat ferides a 5 persones. També a Motril 

s’ha estimbat un avió, ahir, Mirage f1, el pilot del qual resultà iles. 



El dirigent comunista Ignacio Gallego, que fins ara ha estat membre del comitè 

executiu del partit comunista d’espanya ha dimitit. I s’espera que molt aviat 

demanarà la baixa del partit per incorporar-se al anomenat moviment per la 

recuperació del partit comunista de caràcter pro- soviètic. 

Ignacio Gallego que havia estat diputat per córdoba fins a les eleccions d’octubre de 

l’any passat i també membre de la mesa del congres, serà aquest cap de setmana a 

la festa de l’Abanc, l’orgue de premsa al partit comunista de Catalunya. El seu 

director Joan Tafalla a fet declaracions sobre aquest punt per a Miramar. 

50’53’’- Declaració Joan Tafalla 

51’48’’- Presentadora 

A més d’Ignacio Gallego també está prevista la presencia a la festa del partit dels 

comunistes a Catalunya, del general italia Nino Pasti. Aquest home que arribar ahir 

vespre a barcelona fou... 

51’57’’- Imatges de l’arribada de Nino Pasti 

... el alt comandant de l’OTAN entre els anys 63-68. Avui el general Pasti es 

conegut pel tot el mon per la seva dedicació a favor del desarmament i de la pau. 

Aquestes son les raons per justificar el seu canvi d’actitud. 

52’11’’- Declaració Nino Pasti 

52’51’’- Careta Miramar 

53’00’’- Reportatge: Violencia policial en al sisena protesta nacional 

Xile torna a viure com ja avançaven ahir, hores d’alta tensió. El motiu, la sisena 

protesta nacional que comença ahir a la qual participaren almenys 100 mil 

persones. 

La manifestació mes important fou la celebrada a Santiago, on quasi 50 mil 

persones cridaven consignes contra el dictador foren violentament reprimides per la 

policia que tornaven a utilitzar armes de foc i bales de gas. 25 ferits, alguns molt 

greus i mes de 60 detinguts fou el balanç final d’aquesta manifestació pacifica, que 

per cert havia estat convocada com tots els altres actes pel moviment democràtic 

popular, integrat únicament pels comunistes i la facció mes radical del partit 

socialista. Aliança democràtica que plega democristians, centristes, radicals i l’altra 

branca socialista no va donar suport a la convocatòria per por de provocar un nou 

retard en les negociacions que te aquest dies amb el govern. 

Avui fa 10 anys només i un dia que Pinochet enterra la democràcia xilena. Henry 

Kisinguer que llavors secretari d’estat dels EEUU, ocupa ara un lloc privilegiat en 

l’administració Regan. Es com se sap l’assessor especial sobre centro- Amèrica. 

Aquests dies visita la zona per conèixer la realitat. Ahir visita costa rica i 

s’entrevista amb el president Monje i el seu ministre del interior, no va tenir cap 



contacte amb membres d’Arde, el grup guerriller de Pastora que des de fa mes d’un 

any fa la guerra pel seu compte contra els sandinistes. 

Nicaragua per cert va sofrir les conseqüències d’un acte de sabotatge perpetrat pels 

mercenaris homogistes a la localitat de Puertocorinto. Un dipòsit que contenia quasi 

5 milions de litres de fuel. Sabent els problemes que te Nicaragua per aconseguir 

combustible es compren molt millor la gravetat de l’atemptat. 

Siena i els EEUU han fet un gran pas molt important per la consolidació de les seves 

relacions bilaterals amb la visita començada ahir amb el ministre xines, d’afers 

estanyers Buxoicant. Aquesta visita d’esdeve poques setmanes despres de la volta 

que el secretari de defensa nort americà Enverguer va fer al pais asiatic com he 

sabut arany d’aquella visita a pekin i Washigton signaren un acord de cooperació 

militar que desbloquejar una situació d’una certa tibantó creada quan la casa blanca 

decidí vendre armes de formosa a la xina nacionalista i de donar asil politic a una 

tenista de la selecció xinesa, Ho Na. 

Recordeu aquell escandol del Lockheed era i es una multinacional britanica que 

fabrica avions de combat i de comerç. Aquesta empresa tenia el mal costum de 

donar comissions als responsables politics del governs compradors, aquest afer 

obliga a abdicar a la reina Juliana d’Holanda, perque el seu marit, Bernat, havia 

rebut un milio de dolars. A italia l’afer Lockheed provoca la dimisió d’un ministre. 

Ara veieu per exemple el llavors ministre de finances italia Tomasi, que fou 

condemnat, a Espanya la cosa no va quedar mai prou clara. 

I avui 7 anys després ens arriba la noticia que el ex primer ministre comunista 

Tamaka a estat condemnat a 4 anys de preso pels tribunals de Tokio. Tanaka fou 

obligat a dimitir perque a causa d’aquest afer després d ‘una durisima campanya 

d’agitació popular. Tamaka perd també el seu ascó que tenia fa 6 anys. 

56’14’’- Careta miramar. 

56’22’’- Presentadora 

El lliurament de les creus de sant jordi a 46 personalitats i 8 plaques a institucions 

la renou de l’estrena de la nova temporada del ballet al liceu i la represantacio 

d’una obra xilena a Sabadell ocupen ara aquest espai. 

56’35’’- Reportatge: 8 institucions han rebut també la creu de sant jordi. 

El salut de sant jordi de ma del president de la generalitat van rebre la creu de sant 

jordi 45 personalitats. En realitat eren 45 ja que un dels afortunats era el 

desaparegut Charlie Ribas. Per primer cop van rebre el premi 8 institucions. 

Les creus de sant jordi es donen a aquelles persones no institucionals per la feina 

feta i reconeguda al pais. Els galardonats son representats de totes les branques, 

cientifics, metges, escriptors, gent de les arts, advocat i economistes. En el seu 



parlament el president de la generalitat va recomenar de no tenir por i va dir que al 

terreny cultura catalunya va mes encaminada. 

Una part del públic va cridar contra la musica llaunada quan va començar la 

primera representació de la temporada de ballet al liceu.  

El grup Bolshoi va presentar el ballet karenina, la solista Mai Avrichestare va 

aconseguir de fer-se el seu públic malgrat el mal estar de l’absència d’orquestra. 

El públic va abonar al sindicat musical de Catalunya que manifestar la seva posició 

fet que el liceu es converteixi en una gran discoteca de musica clàssica. 

El grup de teatre xilè, el talo ha presentat la seva obra HECHOS CONSUMADOS de 

Sabadell, l’obra va avalada pel premi internacional de teatre assolit al festival 

nacional de Nanci. 

El grup el telon, que ha fet ja una volta per Europa, continuaran treballant els 

pròxims dies per Catalunya. 

L’hospital de la st. Creu de Barcelona serà el seu pròxim escenari. 

58’06’’- Presentadora 

Els representats de l’ajuntament de Barcelona i del futbol club de Barcelona es 

reuniran demà per estudiar les condicions d’aprovació del pla especial d’ordenació 

de la zona del camp nou. 

Nuñez serà rebut pel batlle Pascual Maragall i per la tinent alcalde de planificació i 

ordenació Mercè Sala. L’ajuntament presentarà les anàlisis que des de fa temps ha 

preparat les àrees afectades que son la Guardia urbana, bombers, circulació, 

transports, obres publiques i projectes urbanístics. 

El Barcelona també presentarà el seu, aquest projecte s’inclou la nova ampliació del 

camp nou, tot i que dema es tractarà especialment de l ‘ordenació de la zona del 

camp nou. El Barcelona no deixarà l ‘oportunitat de parlar de la segona ampliació 

del camp nou. 

Fonts de la directiva han manifestat que en tot cas les obres no començarien fins a 

l’estiu vinent. Aquesta segona ampliació no es encara gens clara perquè s’han de 

resoldre greus problemes d’infraestructura. 

Males noticies per l ‘expedició catalana al Everest. Els 11 alpinistes de l’expedició 

catalana continua sense poder assolir el cim mes alt del mon dada les incremències 

del temps, sobretot d’un vent huracanat. La tramuntana que va a la ventada que fa 

a la serralada de Himalaya va provocar la retirada de 4 alpinistes catalans que 

havien fet  nit al camp set  provisional a 8300 m i per tant van retrocedir al camp 5 

a 7600 m.  

Les condicions meteorològiques que van obligar a retrocedir als homes de la 

cordada de Tac han estat extremes.  



En tot es provable que l ‘expedició trigui dos o tres dies a decidir si continua o no. 

Per m ica que el temps millori s’intentaria un atac final al cim a càrrec de la cordada 

que es el camp 5.  

Avui s’acaba la 1º ronda de la lliga de basquet, el partit mes important es el que 

jugarà a les 7 a Granollers entre el Aresluc i el joventut. Llavors serà el líder 

absolut del grup Sènior. Quan el grup parell ahir a Saragossa va guanyar amb 

penes i treball a l’hospitalet per 75-72. 

Avui es diputen els partits de la 2º anada de la 2º eliminatòria de la copa de futbol. 

Els partits dels equips catalans: sabadell-andorra, lloret-barcelona, atletic-nastic 

olot. 

Directament passem ara a la informació del temps. 

1h00’10’’- Temps 

1h00’34’’- 

la setmana internacional de cinema de barcelona presenta avui la pelicula de Adren 

del Bon, Benvetuna, pel·lícula que va obtenir el premi especial del jurat del festival 

de montreal, encara que aquest es el pla fort d ‘aquesta setmana. Avui tb es podrà 

veure imatges sobre la guerra civil espanyola, una serie realitzada per la televisió 

anglesa i que no es podrà veure al nostre pais. 

1h00’57’’-Imatges de la pelicula (El video está defectuoso) 

S’ha muntat la seria amb una taula rodona sobre la guerra civil espanyola acabem 

l’informatiu. Fins demà i recordem que demà tornarem a la mateixa hora habitual, 

es a dir, a dos quarts menys 5 de tres de la tarda i ho farem per la primera cadena. 

1h2’20’’- Deixen part de la pel·lícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex II  – Transcripció del programa 

L’Informatiu del 7 de febrer de 1996.(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Text destinat al recompte de paraules, sense correcció gramatical ni ortogràfica.  



 

L’ INFORMATIU 1996  

 

00’17’’- Careta 

Pdor: Hola, bon dia, milers de persones han passat per la casa del poble de St. 

Sebastià on es instalada la capella ardent del politic socialista assesinat ahir al mig 

dia, Fernando Mugica. 

Dirigents de totes les formacions politiques han volgut fer arribar condolencies de 

condol a la familia i d’aqui poca estona també hi anirà el president del govern, 

Felipe Gonzalez. 

A quarts de 5 han convocat una concentració a la seu de socialistes de Guipuscoa 

per anar plegats des d’allí al cementiri de Polloe. Després del enterrament tindrà 

lloc una altra manifestació pels carrers de St. Sebastià que acabara a la parroquia 

de la Sagrada Familia on farán els funerals. 

Pdora: Gran desplegament de la policia al Pais Vasc per trobar als assasins de 

Fernando Mugica. Dos ja han estat identificats son, Valentín Lassarte Oliden de 32 

anys i Juan Antonio Olarra Burudi forman part del comando Donosti de ETA. I 

segons tots els indicis van participar directament a la mort de Mugica. 

Hi ha dos persones més, un home i una dona sense identificar que també hi van 

col·laborar. 

La policia Vasca, rastreja ara el municipi Dandoain a Guipuzcoa on creu que es 

deuen amagar.  

Aquest de matí, tant el conseller d’interior Vasc com el de Justicia han demanat la 

il·legalització de Jarrai, l’organització radical juvenil de Erribatasuna. 

I abans d’ampliar aquestes información fem un cop d’ull a les altres noticies del dia. 

01’32’’- SUMARI 

El mal temps continua dificultant la circulació a les carreteres de les comarques del 

Pirineu. Gran part de la flota pesquera de tarragona no ha pogut sortir per culpa del 

temporal. 

01’43’’- Un Boeing de les línies aereas dominicanes cau al mar poc després d’haver-

se enlairat amb 189 persones a bord, la majoria turistes alemanys, els equips de 

rescat busquen supervivents sense esperances. 

01’56’’- Els pagesos del baix llobregat es manifesten per reclamar que 

l’administració possi fi als robatoris als camps i la inseguretat que generen. 

02’03’’- El nombre de menors víctimes de delictes va creixer a barcelona un 28% 

l’any passat. Les detencions d’adults per corrupció de menors i agressions de 

menors també van augmentar força. 

02’17’’- Careta 



 

02’23’’- Pdor. 

Politics de tots els grups, amics i coneguts de la familia i ciutadans del Pais Vasc 

han visitat la capella ardent de Fernando Mugica, que es a la casa del poble de St. 

Sebastià per retrar-li homenatge. 

Enrique Mugica, ex-ministre i germà del polític assassinat ha dit que no oblidarà ni 

perdonarà mai als assassins. 

02’38’’- Reportatge Noticia 

A la capella ardent, a la seu socialista de Euskadi, la casualitat ha reunit el retrat de 

Fernando Mugica, assassinat ahir, amb el del senador d’Enric Cases, mort fa deu 

anys en un atemptat terrorista. 

Davant del retrat de Fernando Mugica ha rebut tot el matí el homenatge dels qui el 

coneixien. 

Per la capella han passat dirigents del partit socialista i militants de base que 

mostraven alhora el dolor i la protesta per la manera en la que ha mort Fernando 

Mugica. 

Dolor i protesta més intensos encara desprenen per la declaració que ha fet el 

germà del polític assassinat. 

L’ex-ministre Enrique Mugica. 

03’10’’- Imatges de la declaració de Enrique Mugica. 

03’33’’- Reporter parlant al mig de la manifestació 

Al mig dia les joventuts dels diferents partits que formen part del pacte de Julia 

Enea, es a dir, tots els de l’arc parlamentari excepte Erribatasuna han organitzat 

una concentració de protesta contra l’assassinat de Fernando Mugica. 

Una concentració que ha recorregut el centre de la ciutat donostiarra. 

03’52’’- Reportatge noticia 

La manifestació en silenci ha sortit del lloc on Mugica va rebre el tret. La presidia 

una pancarta demanant tolerància. 

La concentració a passat pel davant de la seu del partit socialista i mentres s’hi 

anava afegint gent ha anat avançant pel centre de la ciutat fins al colom de la pau. 

04’17’’- Pdora 

Un dels testimonis mes directes d’aquest brutal atemptat va ser el fill de Fernando 

Mugica, Jose Mari, i era encanonat per la pistola d’un dels terroristes. Malgrat tot 

avui no ha volgut parlar de violència, la família de la víctima ha rebut aquestes 

últimes hores el condol tan d’amics com de representants de la política espanyola. 

04’35’’- Declaracions del fill de Fernando Mugica i ampliació notícia 



Jose Mari Mugica va viure l’assassinat encanonat per un dels terroristes però avui 

no vol parlar de la violència que li ha près el pare. Diu que el seu fill de 4 mesos, el 

primer nèt de Fernando Mugica, sabrà qui era l’avi i qui el va matar. 

Familiars, amics i veïns han abocat a una familia Mugica per donar-los el condol i 

fer-los costat. A nit a San Sebastià mateix el Ministre de Justica es va fondre en 

una abraçada amb el germà, Enrique Mugica, en la primera concentració de 

protesta contra l’assassinat. A Madrid, a primera hora del matí un grup d’autocars 

amb decenes de companys del PSOE han sortit cap al País Basc per participar en els 

actes de dol. 

06’11’’- Pdor 

El Conseller d’Interior del govern basc, Juan Maria Atuxa, ha demanat avui als veïns 

de Andoain i als pobles de la rodalia que col·laborin amb la policia per trobar als 

assassins de Fernando Mugica. Atuxa que considera que aquesta és una 

responsabilitat de tota la societat i no sols de la policia ha ratificat que dos dels 

autors de l’atemptat són Valentín Lassarte i Juan Antonio Olarra. 

6’32’’- Reportatge notícia 

La policia autònoma Bassa rastreja palm a palm el municipi guipúscoa d’Andoain 

buscant als assassins de Fernando Mugica. En aquestes zones situades a 12 km. de 

San Sebastià l’Ertxantxa va perdre de vista als quatre autors de l’atemptat. Dos ja 

han estat identificats són Valentín Lassarte Oliden de 32 anys i Juan Antonio Olarra 

Guridi de 28. Tots dos formen part del comando doností de ETA i segons el 

conseller basc d’Interior van participar directament en la mort de Mugica. Les altres 

dues persones, un home i una dona, hi van col·laborar com a suport. Els assassins 

van fer servir 3 cotxes en la fugida, un en el que els esperava els seus companys i 

dos més robats a punta de canó. El conseller d’interior basc a dit que aquest 

comando itinerant es responsable almenys, de l’atemptat del mes de novembre a 

Salamanca, en el que va ser greument ferit el capità Juan Jose Aliste i del que es va 

fer a desembre a Lleó on va morir el comandant Luciano Cortizo. Atuxa ha dit que 

l’objectiu d’ETA és aterrorir la societat i que per això l’atemptat contra Fernando 

Mugica que estava allunyat del primer pla polític i no tenia representació 

institucional, segons Atuxa la col·laboració de gent dels col·lectius Kas i 

Dajarraiambeta és funesta i ha fet una doble proposta a jutges i polítics. 

El Conseller de Justícia basc és del mateix partit ja que Kas i Jarrai són el suport 

d’una organització que sí que es legal, Erribatasuna. 

Els rebuigs pels actes terroristes va quedar al vespre en Palesa, Sant Sebastia. Un 

gran nom de ciutadans anonims es van afegir a la concentració en protesta del 

segrest de Jose Maria Oldai en mans d’Eta des del mes de maig. 



Enrique Mugica que poques hores abans havia patit la mort del seu germà, es va 

abraçar als fills de Aldaia. 

 

 

08’39’’- Pdora 

Molts dirigents politics de tot l’art politic que han visitat avui la capella ardent de 

Fernando Mugica, tots han coincidit en no perdre la calma i resistir davant la 

pressió de la minoria que dona suport als violents. 

08’51’’- Declaracions de polítics 

09’45’’- Pdora 

Les administracions de justícia i les forces polítiques del país basc com de fora s’han 

afegit avui als actes de rebuig contra la violència. 

Al col·legi d’advocats de barcelona han fet un minut de silenci, a la plaça st. Jaume 

l’ajuntament de barcelona i la generalitat també han convocat als ciutadans a una 

concentració. 

10’00’’- Reportatge noticia 

Les façanes de les institucions del país basc tenien les banderes a mig pal, el mal 

temps que fa avui a la ciutat on treballava Enrique Mugica encara entristeix més els 

qui,  com ara aquest advocats, magistrats i funcionaris del palau de justícia de St. 

Sebastià han fet un minut de silenci per recordar la seva figura. Molts eren amics 

seus, alguns fins i tot l’havien tingut d’advocat quan van ser empresonats als temps 

de la dictadura. Després del aplaudiments en record a la seva memòria alguns han 

manifestat que el que van els assassins es feixisme. 

Fernando Mugica també ha estat recordat pels advocats catalans quan s’han 

concentrat al col·legi de barcelona. 

I a les instancies polítiques també han condemnat l’atemptat. Al parlament basc, 

tots els grups, tret d’Erribatasuna, han fet novament un crit de pau i contra la 

violència. 

I a barcelona la plaça de st. Jaume, el president puyol i el consistori municipal en 

ple, excepte Pascual Maragall que es de viatge a Nova York han volgut guardar un 

minut de silenci. 

El soroll de les campanes a fet encara mes solemnet el rebuig de la violencia. 

11’45’’- Pdor 

El parlament de catalunya que avui fa la primera sessió plenaria de la legislatura a 

condemnat l’atemptat contra Fernando Mugica com un menyspreu radical a la 

democràcia i com un intent d’alterar el procés electoral. 



Després de la lectura institucional ha començat el ple ordinari en el que el president 

de la generalitat té la obligació de respondre les qüestions plantejades per 

l’oposició, des d’allí informa es nostre company Francesc Novell. Bon dia Francesc 

 

12’10’’- Conexió en directe. 

Hola, bon dia. El ple a començat amb una condemnat total a l’atemptat que li va 

costar la vida a Fernando Mugica per un comunicat llegit pel president del 

parlament Joan Reventos. Com deia s’acusa a ETA d’atemptat contra la democràcia 

i d’alterar l’actual procés electoral. Després d’això a començat el ple, un ple que a 

rebutjat la creació d’una comissió per investigar les presumptes irregularitats 

comeses al consell comarcal del priorat durant una gestió del anterior president el 

convergent Josep Maria Buin. Salvador Pardo a seguit aquesta comissió des de 

l’interior del hemicicle. 

A estat una comissió sobretot protagonitzada, per part de la oposició, pel portaveu 

del partit popular, Josep Curto, que ha acusat a Jordi Puyol, al president de la 

generalitat d’esta al corrent de tot del que havia passat al priorat. 

12’59’’- Reportatge de la comissió 

Els grups que proposen la comissió, PP i EI han intentat demostrar que els possibles 

casos de corrupció va més enllà del priorat i afecten al govern de la generalitat 

perquè possiblement ho sabien.  

En canvi el grup socialista ha argumentat que ja hi ha 3 processos oberts, un d’ells 

judicial i crear la comissió aniria contra l’autonomia local. El grup de CIU, contraria 

a la creació de la comissió ha dit que ells son els primers en que volen que sàpiga 

la veritat. 

Casas ha refet al PP que en casos similars com a l’ajuntament de Burgos ells van 

respectar l’autonomia local. 

14’05’’- Torna la conexió en directe des de la comissió. 

El ple que fa uns minuts després del candidat pels verds, Victor Jimeno, interpelés 

al govern català sobre la fruita de cork que hi va haver a l’empresa Alquimia de 

Frisch. 

Segons Victor Jimeno el pla de secta de seguretat no va funcionar i lo que es més 

greu, ha dit, la població de Frisch no va ser informada dàquell accident. El conseller 

de governació, Xavier Pomesa ha contestat que el pla ha funcionat, tot i que ha 

reconegut havia pogut funcionar una mica millor. 

Pel que fa al patiment de la població ha dit fa uns moments que no es van activar 

les sirenes que avisen a la població, precisament per no alarmar que la fruita 

estava, si més no, controlada.  

Això es tot des del parlament, bona tarda. 



14’55’’- Pdora. 

Un avió Boeing 757 dominicà amb 189 turistes alemanys s’ha estavellat a la mar 

del Carib, molt a prop de la costa de República Dominicana.  

L’accident a passat pocs minuts després d’haver-se enlairat cap a les 5 de matinada 

d’aquí. 

Els serveis de rescat ha recuperat 25 cadavers i de moment cap supervivent. Es 

calcula que l’avió nomes ha recorregut uns 20 km. des del aeroport de Puerto Plata, 

una part de la illa dominicana. 

Aquest es un centre turístic de moda pels europeus. El Boeing l’havia llogat una 

agencia Turco-alemanya i anava cap a Berlin i Frankfurt. 

15’33’’- Pdor 

Els Service de Bosnia que segons el comité internacional de la creu roja han matat 

més 3000 musulmans, la revenja Revenitja ha suspes avui tots els contactes amb 

la federació Croato Musulmana. Els Servo-Bosnians no restabliran el proces de pau 

fins que el govern de Saraievo no alliberi els dels caps militars segrestats que son 

acusats de crims de guerra. 

15’52’’- Reportatge noticia 

El difícil procés polític per la pacificació de Bosnia a tornar a ensopegar. Les 

autoritats de les entitats servosniana a suspès tota relació amb la federació croato 

musulmana. La mesura implica la suspensió de la lliure circulació dels militars de 

Sarajevo, un dels principals objectius del pla de pau. 

La decisió servia es la resposta a les detencions del general Luckic i del coronel 

Kranmanovick per part del govern bosnià, que els acusa de crims de guerra. 

Segons les autoritats serbies de Bòsnia, les detencions son una violació dels acords 

de Gaiton.  

Cap dels detinguts esta a la llista dels presumptes criminals de guerra del tribunal 

de Lahia. Les autoritats bosnianes defensen el dret a intervenir per col·laborar amb 

el tribunal internacional. Mentrestant continuen sorgint evidencies del genosidi 

comés pels serbis. El comitè internacional de la Creu Roja acaba de confirmar que 

almenys 3000 musulmans capturats a Srevenitza van ser assessinats pels serbis. 

16’45’’- Pdora 

Tornem amb noticies d’aquí, la cambra de comerç ha presentat l’informe economic 

de l’any passat, segons aquest informe la economia catalana va creixe un 3.6%. el 

president de la cambra, Antoni Negre, també s’ha referit al sistema de pensions i 

ha dit que cal reformar-lo. 

16’58’’- Reportatge Noticia  

La economia catalana va créixer de un 3.6% durant el 1995, es a dir, més que no 

pas l’espanyola que va ser un 3%. Així les xifres que ha presentat avui el president 



de la cambra de comerç. També va créixer el consum privat un 1.9% tot i que en 

alguns sectors com el de la construcció s’ha notat la desceleració. 

Antoni Negre ho atribueix a un augment dels salaris, la inestabilitat d’ocupació i la 

incertesa dels consumidors. Les empreses catalanes han constatat una augment de 

les vendes en un 5%, durant el 1995 la facturació dels hotels ha pujat un 6% tot i 

que l’ocupació ha estat inferior. Sobre el sistema de pensions el president de la 

cambra ha dit que cal reformar-lo per que la evolució demogràfica es adversa. 

(declaracions Antoni Negre) 

Negre també ha dit que cal separar les pensions contributives de les assistencials. 

18’06’’- Pdor 

El cap de llista del PP a Barcelona, Josep Maria Tries, a dit avui en una conferencia 

informativa feta a la agencia EFE que si a Catalunya hi arriba haver un pacte entre 

Convergència i Esquerra Republicana això no impediria que els populars es 

poguessin entendre amb CIU a partir del 3 de març. Ara però, l’acord amb Trias es 

difícil. 

18’25’’- Reportatge noticia 

Josep Mª Trias ha acusat a CIU de mantenir obstinadament encara la col·laboració 

amb els socialistes. 

(declaracions Josep Maria Trias) 

El candidat popular ha dit que això dificulta una hipotètica col·laboració amb CIU al 

govern central, però ha insistit que si no té majoria per governar el PP buscarà el 

complement necessari sense tenir en compte amb qui s’entén CIU a Catalunya. 

(declaracions Josep Maria Trias) 

Serà CIU, ha dit, qui haurà d’explicar als seus lectors una possible radicalització 

nacionalista. 

19’21’’- Pdor 

El cap de llista dels socialistes per la zona va criticar ahir al PP per la incapacitat 

mostrada a la gestió dels municipis on governa. 

Narcís Serra que avui desistirà al enterrament de Fernando Múgica es va reunir en 

un sopar amb alcaldes i regidors del PSC i va tenir paraules en contra del candidat 

convergent, Joaquim Molins. Serra va dir que el tren a gran velocitat es una gran 

prioritat pels socialistes. 

19’43’’- Reportatge noticia 

Gairebé 200 alcaldes i regidors socialistes catalans van trobar-se amb el cap de 

llista per barcelona, Narcis Serra. Serra va reclamar un reforç del poder municipal i 

més coordinació entre administracions. El líder socialista va parlar del tren a gran 

velocitat, un projecte que servirà per vertebrar catalunya i per això va proposar que 



les estacions siguin urbanes. Narcis Serra va explicar que el partit popular ha 

demostrat la seva incapacitat en la gestió dels municipis on governa. 

(declaracions Narcis Serra) 

Els assistents al acte van començar amb un minut de silenci per la mort del seu 

company socialista, Fernando Mugica. 

20’30’’- Pdora 

Els pagesos del baix Llobregat s’han tornat a mobilitzar avui en un acte organitzar 

per la unió de pagesos. Els pagesos d’aquesta comarca han laborat un manifest  

per donar suport per evitar robatoris. 

El manifest la lliurat el president del consell comarcal que el farà arribar al 

president de la generalitat. 

20’59’’- Reportatge noticia 

Els tractors i les furgonetes han sortit de diverses localitats de la comarca i s’han 

concentrat davant de la seu comarcal a st. Feliu. Al llarg del recorregut, la 

manifestació a originat diverses cues. Els pagesos es queixen dels robatoris als 

camps i per la reducció del sou agrícola que comporten els plans urbanístics a la 

zona. 

La concentració de tractors que han abrivat des de st. Feliu ha estat bastant 

nombrosa, els pagesos volen que el president comarcal del baix Llobregat, Jose 

Montilla faci arribar les seves reivindicacions al president de la generalitat Jordi 

Puyol. 

El consell comarcal comparteix les demandes i malentesos i s’ha compromès a 

ajudar-los. 

Els pagesos estan decidits a mobilitzant-se fins trobar una solució. 

22’12’’- Pdor 

La policia a detectat un augment del nombre de menors victimes d’un delicte. L’any 

passat el nombre de menors va pujar un 18% respecte a l’any 94. També s’ha 

detectat un increment de les detencions d’adults que han comes delictes de 

corrupció de menors, ahir mateix a Barcelona fou detingut un home que 

presuntament atacava nenes als portals. 

22’33’’- Reportatge noticia  

Un 44% del abusos que van delinquir amb menors a la província de Barcelona, van 

cometre abusos sexuals o corrupció de menors. Segons un informe de la policia de 

Barcelona. Pels experts que ara facin públics més casos de menors, com el 

descobert a Sevilla, no vol dir que els adults abusin més que abans. 

(declaracions inspector Garrido) 



A la província de Barcelona a l’any 95, 700 menors van ser víctimes d’algun delicte, 

juntament amb aquestes dades, l’informe també recull la davallada de la 

delinqüència juvenil. 

Al 1995 va baixar d’un 49%, també disminueix la gravetat dels delictes. Nomes hi 

ha una dada que es manté i son les dones que delinqueixen. 

La progressiva participació d ela dona a la societat també inclou que tingui un paper 

més actiu en el mon de la delinqüència. 

23’30’’- Pdora 

I un dia més tenim que parlar del mal temps que farà sobretot al Pirineu. Algunes 

carreteres amb tingut que ser tallades i d’altres que cal usar cadenes, a la vall 

d’Aran es difícilment circular-hi, els ports de la Bonaigua i el cortilló romaren 

tancats. 

Però també hem de parlar del vent que bufat amb força, sobretot a les comarques 

del alt camp, tarragones, el baix camp i el baix ebre. 

23’52’’- Reportatge noticia. 

El mal temps que fa al Pirineu ocasionen nombroses dificultats de transit i molt 

inconvenients a les vies dels pobles. Per atravesar vielha cal tenir molta paciència, 

la ciutat es plena de camions de gran tonatge que tenen l’accés restringit al túnel 

de Vielha, on a més a més cal portar cadenes. Avui han permès el pas de camions 

nomes una hora cosa que ha provocat la queixa dels camioners. 

També es obligar-los de cadenes per altres carreteres de la Vall D’Aran i la frontera 

de Furtina es tancada. El Pallars continua tancat al port de la Bonaigua, el ripollès 

no es permès el pas de la creueta, pel llac de Nuc.  

El temporal també ha afectat a ciutats de la costa, empar de la flota pesquera de 

Tarragona no ha pogut sortir a mar. El temporal també a fet danys a la costa brava 

i s ‘han portat la platja de la muralla d’Empúries, coneguda també des del 1942 

com la platja de la Flama Olímpica. 

25’03’’- Pdor. 

Aquesta tarda encara bufarà el temps fort i nevarà. La previsió es que el temps 

millori a partir de demà, ens ho explica Santi Pares. 

25’11’’- Temps 

26’19’’- Careta Informatiu 

26’24’’- Esports 

- Només noticies del Barça (Futbol). 

27’42’’- Sumari 

30’06’’- Comiat 

Pdor.: Això es tot per ara, ens veiem demà a la mateixa hora, adeu siau. 

Pdora.:Adéu siau, fins demà. 
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L’INFORMATIU MIGDIA 2003 
 
00’20’’ – Presentadors comenten els fets més destacats del dia per sobre de les 

imatges corresponents als fets. Previ. 

Pdora.: Aquest caos de trànsit és d’aquest matí a barcelona un accident entre vuit 

cotxes i un camió a la C-58 a l’altura de Montcada i Reixac a fet sis ferits i ha 

originat un embús enorme a tota l’àrea metropolitana. En el pitjor moment hi ha 

arribat a haver tretze kilòmetres de retenció. Això de retruc ha tapat les altres 

sortides i les entrades de Barcelona perquè els conductors buscaven alternatives. 

Pdor.: Hola bon dia. Ara ja podem decidir a quin ambulatori volem que ens visiti. 

Qui vulgui tenir al metge de capçalera més a prop de la feina que no pas de casa ho 

podrà fer presentant una sol·licitud al centre d’atenció primària que trii. El sindicat 

de metges adverteix que això saturarà alguns ambulatoris de zones urbanes però la 

Generalitat pensa que només un tres per cent dels usuaris canviaran d’ambulatori. 

Pdora.: El Papa Joan Pau II reapareix en una audiència pública i parla en sis 

llengües diferents, si bè ha llegit amb la veu més clara ha hagut de parar en alguns 

moments per agafar força. 

Pdor.: El cas Waninkof marca l’inici del judici contra els tres acusats de la mort del 

ecuatorià Wilson Pacheco al Maremagnum, la fiscal demana al jurat que no es deixi 

influir pel que es digui fora de la sala de vistes.  

Pdora.: Els jugadors del Barça volen demostrar aquesta matinada que s’han 

aclimatat bè als més de dos mil metres d’altitud de mèxic derrotant l’èquip de 

l’Amèrica. Jugaran davant cent setze mil espectadors. 

Pdor. Temps: El que és s’ha portat pluja molt generosa aquesta matinada i molt 

repartida ara llueix el sol a moltes comarques encara hem de parar atenció perquè 

hi ha la possibilitat d’haver pluja aquest vespre i la propera nit i a partir de demà 

una millora força notable. 

 

02’06’’ – Comença l’informatiu. Noticia 

Pdora.: No havia de ser un dia especialment complicat pel trànsit avui ha plogut de 

matinada això si però els carrers la veritat no lliscaven tant però a les set del matí a 

començat el caos. 

Pdor.: Efectivament no ha estat la pluja, ha estat un accident múltiple entre vuit 

cotxes i un camió a la C-58 a Montacada i Reixac el que ha provocat el caos. Sis 

persones han quedat ferides i les sortides de la ciutat de Barcelona s’han col·lapsat 

totalment. 

 



 

 

02’32’’ – Reportatge Noticia 

02’32’’ – Veu off: Un accident múltiple no hauria de ser la causa d’un caos 

circulatori com el que hi ha hagut aquest matí a bona part dels accessos de 

Barcelona. Molts conductors assabentats de l’accident a la C-58 han intentat anar 

per altres camins per els Túnels de Vallvidriera o la carretera de la Rabassada però 

tots els carrers estaven plens i a les cloilles on no hi havia cap guardia els cotxes ho 

voltaven tot. 

02’51’’ – Entrevistat: Hi ha que actuar amb una millor gestió segurament 

incorporant policies perquè puguin regular millor  aquests situacions i mirar a cada 

banda dels temes de seguretat i vetllar per la fluidesa de les vies que queden 

alternatives que ademés no són masses. 

03’07’’ – Veu off: L’accident ha passat minuts després de les sis del matí al terme 

de Montcada i Reixac i s’hi han vist implicats un camió i vuit cotxes que no han 

pogut ser retirats fins a les nou. A aquella hora les cues ja eren kilomètriques els 

experts també creuen que l’actuació dels mossos en cas d’accident no sempre és 

prou diligent. 

03’22’’ – Entrevistat: Fer aquests talls estan produïnt un increment del col·lapse 

molt més greu que segurament de lo que es produiria si no es fes aquest tall. Jo 

crec que aquest seria un tema a revisar o a actuar molt més rápida perquè el tall 

no sigui durant tant de temps. 

03’36’’ – Veu off: En cas d’accident trànsit sempre dóna prioritat a la seguretat del 

personal que treballa en la retirada dels vehicles i en l’evacuació de les víctimes i 

això obliga sovint a tallar algun camí o fins i tot tota la via. 

03’49’’ – Noticia  

 

Pdora.: Desde avui podem triar a quin centre d’atenció primària volem visitar-nos i 

escollir per exemple el que tinguem més a prop de la feina. El sindicat de metges 

creu que els ambulatoris de les zones urbanes on treballa tanta gent es col·lapsaràn 

però la Generalitat no ho creu. 

04’02’’ – Reportatge Noticia 

 

04’02’’ – Veu off: A partir d’ara qui vulgui pot demanar canviar d’ambulatori 

sol·licitant-ho al centre on vol anar. Per tant qui vulgui tenir el metge de capçelera 

o el pediatra més a prop de la feina que de casa li podrà tenir. 



04’14’’ – Entrevistat: Que ara doncs estic visquen a Sal i llavors lo que hem van 

dir és que canviés el CAP i bè si hi ha aquesta mesura a mi m’agradaria continuar 

aquí on estic. 

04’24’’ – Veu off: El sindicat de metges de Catalunya aten que la lliure elecció 

d’ambulatori col·lapsi les consultes de les àrees urbanes i industrials. Sanitat pensa 

que això no passarà pas perquè estima que només un quatre per cent d’usuaris 

canviarà d’ambulatori. 

04’38’’ – Entrevistat 2: En tot cas si hagués un CAP que tingués més demanda, 

pel fet de que doncs tingués més atracció per la seva situació geogràfica o pel que 

sigui doncs l’administració sanitària hauria de preveure aquestes situacions i per 

tant dotar aquell centre d’atenció primària dels recursos necessaris. 

04’55’’ – Veu off: Un cop fet el canvi no es podrà tornar a canviar d’ambulatori fins 

al cap d’un any. Els únics que no poden elegir lliurament el CAP són els pacients 

amb atenció domiciliària continuada que reben assistència del ambulatori assignat 

segons el lloc de residència. 

 

05’09’’ – Torna a plató. Continua Noticia 2. 

Pdora.: El Conseller de Sanitat assegura que això és una millora del servei català 

de salut pública i ha respòs les crítiques dels metges destacant que la mesura té el 

concens de les institucions sanitàries. 

05’18’’ – Reportatge 2 Noticia 

 

05’18’’ – Conseller de Sanitat: Estem prenent una decisió de política sanitària que 

reconeix als ciutadans i ciutadanes de Catalunya el dret a elegir centre i ens 

assembla que això és un aspecte molt positiu, per cert, dret que desde la Societat 

Catalana de Medicina Familiar i Comunitària es veu bè, es reclamava, es deia que 

era una cosa que es tenia que anar avançant. 

 

05’42’’ – Noticia  

Pdor.: Doncs ja que parlem de sanitat recordem que avui comença la campanya de 

vacunació contra la grip amb una novetat aquest any la Generalitat recomana a la 

gent gran que es vacuni ja a partir dels 60 anys i convé fer-ne cas perquè potser la 

grip d’enguany serà força violenta. 

 

05’58’’ – Reportatge Noticia 3. 

05’58’’ – Veu off: A partir d’aquest any ja no cal esperar tenir 65 anys per 

vacunar-se de la grip a la gent de 60 també ja li recomanen ja fa un parell d’anys 



que s’espera una forta epidèmia de grip i es tracta d’arrivar a l’hivern ben 

preparats. 

06’13’’ – Entrevistat: Encara que tinc una salut molt bona de moment això sempre 

ajuda. 

06’17’’ – Veu off: La vacuna de la grip no està sols indicada per a la gent gran. 

 

06’20’’ – Entrevistat 2: Desde los dos años soy diabética y por eso me vacuno de 

la gripe. 

06’24’’ – Entrevistat 3: El problema més important que hi ha és quev la grip pot 

ser causa de que determinades malalties de base de gent gran o de gent més jove 

que tingui aquestes malalties es puguin descompensar i puguin empitjorar la seva 

malaltia. 

06’36’’ – Veu off: Persones amb malalties pulmonars i cardiovasculars s’han de 

vacunar de la grip hi ha temps fins al trenta de novembre. La previsió és que es 

vacunin un milió tres-centes mil persones. 

06’46’’ – Noticia 4. La presentadora parla a sobre de les imatges corresponents a la 

Noticia 4. 

Pdora.: Els cartells que ara veure-ho formen part d’una campanya adreçada als 

menors d’edat perquè siguin conscients que no poden comprar tabac. En penjaran 

vint-i-cinc mil a estancs, bars i restaurants de Catalunya. El gremi d’hosteleria, el 

d’estanquers i la patronal del tabac han presentat la campanya aquest migdia a 

Barcelona, el lema és jo no en puc vendre tu no n’has de comprar. Amb el mateix 

lema hi haurà adhesius enganxats a les màquines expenedores de tabac.         

07’20’’ – Es veuen unes imatges de la Noticia 5, corresponent al Papa Joan Pau II. 

07’34’’ – Tornen a plató amb els presentadors per parlar de la Noticia 5. 

Pdor.: Avui si que el Papa ha pogut assitir a l’audiència del dimecres al Vaticà, la 

setmana passada un problema intestinal li ho va impedir i la comunitat catòlica va 

començar a amoïnar-se de debò per la seva salut. 

Pdora.: La veritat és que no hi ha informacions precisses sobre el seu estat, per 

tant tot el que se sap és el que comenten els cardenals més propers o bè el que es 

veu. Avui per això sembla que el seu estat de salut era millor. 

 

07’54’’ – Reportatge Noticia 

07’54’’ – Veu off: Joan Pau II ha arrivat més millorat en el seu Papamóvil a la 

plaça de Sant Pere del Vaticà davant dotzenes de milers de persones i en mig de 

molta expectació el Papa ha reprès les seves audiències de cada dimecres. Tot i 



l’indiscutible debilitat del seu estat de salut i que ha anat fent pauses ha pogut 

llegir tot el discurs. De moment i havent passat l’oclusió intestinal de la setmana 

passada el Vaticà ha decidit mantenir l’agenda d’actes de Joan Pau II i no considera 

urgent la seva successió. 

08’36’’ – Noticia 6. 

Pdor.: Tornem a Catalunya. Un jove ha enxampat quan intentava robar un cotxe, 

és el primer detingut dels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat, a partir 

d’avui els Mossos han assumit les funcions de la Policia Nacional a l’Hospitalet, a 

Santa Coloma de Gramanet i en algunes poblacions del Maresme, just on hi ha més 

queixes de falta de seguretat. 

 

08’55’’ – Reportatge Noticia 

08’55’’ – Veu off: Són les primeres dotacions dels Mossos d’Esquadra que patrullen 

a l’Hospitalet de Llobregat s’hi han desplagat aquesta mitjanit igual com a Santa 

Coloma de Gramanet i al sud de la comarca del Maresme. A l’espera que l’any 

vinent arrivin set-cents Mossos a la ciutat de Barcelona el desplegament a l’àrea 

metropolitana es va concretant. 

09’10’’ – Entrevistat: Jo crec que lo important és que s’ha complert un compromís 

assumit amb el Parlament i amb els alcaldes de l’entorn metropolità que hagi 

avançat el entorn metropolità. 

09’20’’ – Veu off: Amb tres-cents agents la comisaria de l’Hospitalet és una de les 

més grans. 

09’24’’ – Declaracions Entrevistat 2. 

09’34’’ – Veu off: Els Ajuntaments estan satisfets amb l’arrivada dels Mossos 

perquè ja fa temps que els reclamaven. 

 

09’39’’ – Noticia 7. 

Pdora.: El judici per la mort de Wilson Pacheco ha començat avui. Al matí han fet 

els preliminars, les explicacions als membres del jurat de les seves funcions i 

l’exposició de les tesis de la fiscalia i la defensa. Els acusats declararan aquesta 

tarda. 

 

09’52’’ – Reportatge Noticia 



09’52’’ – Redactora: El judici ha començat amb una advertència de la fiscal cap als 

membres del jurat que fent una clara referència al cas Waninkof els ha dit que no 

es deixin influenciar per res. 

10’02’’ – Veu off: El primer en entrar a la sala ha estat l’acusat, James Anglar, era 

porter del Caipirinha quan van passar els fets, sempre ha reconegut haver empuxat 

a Wilson Pacheco a l’aigua després d’una baralla però sense intenció de matar-lo. 

Anglar ara és l’unic empresonat, els altres dos acusats, un altre porter i un vigilant 

del Maremagnum, ja van reconèixer haver participat tan sols en la baralla. La 

fiscalia demana dotze anys per cada un, l’acusació, exercida per S.O.S. Racisme i 

l’Associació d’Ecuatorians de Catalunya, en demana 15 i que s’apliqui l’agreuje de 

xenofòbia. 

Avui ha vingut com a testimoni David Vascó, vigilant del Maremagnum, i que en un 

primer moment també era acusat. La familia de Wilson Pacheco ha estat tot el matí 

en silenci perquè volia passar desaperçebuda. 

 

10’47’’ – Noticia 8. 

Pdor.: Alguns presos de Girona que gaudeixen del règim obert fins i tot poden anar 

a dormir a casa i això gràcies a un nou sistema de vigilància que ha implantat la 

Generalitat, un receptor instal·lat a la casa (la veu del presentador se sent per 

sobre d’unes imatges) capta els senyals que emet un braçalet que el pres duu al 

canell o bè al tormell així se sap segur que el intern hi és a casa. A Catalunya hi ha 

50 persones que participen en aquest programa i l’objectiu és que a final d’any ja 

siguin un centenar. Segons els experts el sistema facilita la reinserció del reclús i 

contribueix també a desdosificar les presons. 

 

11’19’’ – Noticia 9. 

Pdora.: El Ministre de l’Interior ha donat avui explicacions de perquè l’informació 

sobre Toni King no va arribar als cossos de policia. Acebes ha dit que la policia 

britànica no va advertir sobre el grau de perillositat de King però ha admès que 

calen millores legislatives. L’oposició ha tornat a reclamar un comandament únic 

dels cossos de policies. 

11’37’’ – Reportatge Noticia 9. 

11’37’’ – Veu off: Acebes ha dit que la policia britànica només va demanar a 

l’espanyola la adreça de King que això va ser fa cinc anys i que mai els hi va dir que 

fós un delinqüent perillós. 



 

11’49’’ – Declaracions Acebes. 

12’11’’ – Veu off: El Ministre ha justificat l’investigació en la mort de Rocío 

Waninkof i ha reconegut que cal millorar el tractament de les bases de dades de 

delinqüents. L’oposició ha replicat a Acebes que aquests crims es podrien haver 

evitat i insisteixen que cal un comandament policial únic per evitar descoordinació. 

De la seva part l’advocat de Toni Alexander King ha demanat més proves com ara 

un anàlisi dels cabells de King per demostrar que anava begut la nit que va morir 

Sonia Caravantes també ha acusat la premsa de fer un judici paral·lel. 

 

 

 

12’43’’ – Noticia 10 

Pdor.: Just d’aquí un mes comença la campanya de les eleccions al Parlament de 

Catalunya, Televisió Espanyola ha convidat als cinc canditats a la presidència de la 

Generalitat: Mas, Maragall, Piqué, Carod i Saura a participar en un debat (la veu 

del presentador se sent per sobre d’unes imatges) que se celebraria als 

estudis de Sant Cugat del Vallés. Ahir, el diari la Vanguardia va organitzar un cara a 

cara entre Mas i Maragall que com podeu veure en aquestes imatges City TV va 

enregistrar. Mentres que Convergència I Unió ha demanat més debats cara a cara a 

les televisions, la resta de partits rebujen els debats de dos. 

 

13’15’’ – Declaracions Piqué, Carod i Saura. 

13’50’’ – Noticia 11. 

Pdor.: Els rius del Pirineu porten més aigua per les plujes d’aquests dies i fa por 

que la brossa i els arbres que hi creixen dins causin inundacions si encara plou més 

fort. Per prevenció a la Seu d’Urgell han netejat quatre kilòmetres del riu Segre i 

Valira, han tallat un miler d’arbres. 

 

14’06’’ – Reportatge Noticia  

14’06’’ – Veu off: Són arbres que treuen del riu Valira els tallen de les illetes que hi 

ha al mig de l’aigua perquè si plogués fort no embucini el llit del riu, l’aigua el 

sobreeixi i hagi inundacions. En aquest tram per exemple on el caval del riu ha 



pujat l’aigua voreix a la illeta en comptes de passar per sobre com en aquest altre 

tram que està net. 

 

14’27’’ – Declaracions Entrevistat 

14’41’’ – Redactora: Aquesta actuació s’ha fet en tres trams del riu Segre i un 

tram del riu Valira, en total s’ha tret la brossa a una zona de quatre kilòmetres, els 

empresaris han tallat més de mil arbres.   

14’54’’ – Veu off: La neteja només la poden fer empreses especialitzades, en la 

iniciativa també hi participa l’agència catalana de l’aigua i la confederació 

hidrogràfica de l’Ebre. 

 

14’58’’ – Noticia 12 

Pdora.: Doncs de les àrees més urbanitzades els experts en hidrologia alerten que 

no hi ha prou prevenció per evitar els danys de les plujes, per això demanen que 

els nous projectes d’urbanització incloguin estudis d’impacte hidrogràfic. 

 

 

15’11’’ – Reportatge Noticia 12. 

15’11’’ – Veu off: Els experts expliquen que les plujes fortes de més de 70 i 80 

litres en poques hores a la tardor no són extraordinàries sempre n’hi ha hagut el 

que ha canviat és la urbanització i la construcció de barreres al pas de l’aigua. 

 

15’29’’ – Declaracions Entrevistat (1ª Part). 

15’40’’ – Veu off: Aquest cap de setmana hi ha tornat a haver inundacions en 

alguns barris de Castelldefels, just un any després de les pitjors inundacions que 

recorden. 

 

15’49’’ – Declaracions Entrevistat (2ª Part). 

15’59’’ – Veu off: Una solució seria segons els experts obligar a incloure i finançar 

un estudi d’impacte hidrogràfic en els nous projectes urbanitzadors per evitar que 

l’aigua que s’escola pels nous carrers negui indrets que fins ara no s’inundaven. 

 



16’14’’ – ESPORTS. Futbol. 

Pdor.: Obrim la plana esportiva parlant d’un Barça que espera fer un bon paper 

aquesta matinada a l’estadi azteca davant l’Amèrica de Mèxic, però de fet els 

jugadors que ja saben que Cocu i Motta estan suspesos oficialmente per jugar 

diumenge a la lliga tenen més ganes de tornar per derrotar al València al Camp 

Nou. 

 

16’30’’ – Reportatge Futbol 

17’37’’ – Pdora.: I com el Barça, l’Espanyol també pensa ja en el partit del cap de 

setmana contra el Reial Madrid, avui com cada dimecres Clemente ha parlat amb la 

premsa i ha dit que volen recuperar a De La Penya i en general es pren amb bon 

humor la situació de l’equip que és cué. 

17’51’’ – Reportatge Futbol 

18’38’’ – Pdor.: Clemente sempre crida l’atenció. Més futbol, avui es completa la 

jornada de la Champions amb els partits del Madrid i el Celta, per cert que a Vigo hi 

ha escàndol perquè els jugadors del Celta han abandonat l’hotel de concentració 

per demanar els diners que els deu el club. Tot seguit veiem els gols d’ahir. 

18’54’’ – Reportatge Futbol 3. 

20’14’’ – Bàsquet. 

Pdora.: I bàsquet, els equips de la ACB no sabran fins demà si començen la lliga 

aquest cap de setmana però de moment aquest vespre el Barça i el Caprabo es 

disputen la final de la lliga catalana a Lleida (la veu de la presentadora se sent 

per sobre d’unes imatges) Roger Grimau un dels dos fitxatges del Barça de 

Pesich visitarà per primer cop la pista on ha triomfat aquestes últimes temporades 

però amb colors diferents. 

20’41’’ – TEMPS. 

22’16’’ – Finalitza El Temps. Els presentadors tanquen l’informatiu. 

Pdor.: Acabem aquí moltes gràcies per haver-nos acompanyat. 

Pdora.: Que vagi molt bè la tarda, fins demà. 

Pdor.: Adéu siau. 

 

22’40’’ – Fi de l’ informatiu. 

 


