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Resum  

 
Anàlisi de la qualitat informativa de les tres agències amb implantació a Catalunya –

EFE, Europa Press i ACN – a través d’un estudi de la seva història, dels seus llibres 

d’estil i d’un anàlisi ortogràfic, gramàtic i lèxic de les notícies que publiquen.  

 

 

Resumen 
 

Análisis de la calidad informativa de las tres agencias con implantación en Cataluña 

–EFE, Europa Press y ACN – a través de un estudio de su historia, de sus libros de 

estilo y de un análisis ortográfico, gramático y léxico de las noticias que publican. 

 

 

Abstract 
 

The informative quality in the three news agencies in Catalonia –EFE, Europa Press 

and ACN –based on their history, their style books, and an orthographic, grammatical 

and lexical analysis of the news they publish.  
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Qualitat – Calidad – Informativa  
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Introducció 
 

Les agències de notícies han estat el motor del desenvolupament del periodisme 

modern espanyol. EFE va ser l’agència del règim, i forma part de la història del 

periodisme, però també de la història d’Espanya. També Europa Press té la seva 

importància com a contrapunt en l’època del franquisme més tardà. L’ACN, si bé és 

molt més jove, també té un lloc en el periodisme modern, pel fet de ser la primera 

agència de notícies nacional de Catalunya. A més, les agències s’han convertit en 

un element imprescindible a l’hora de tancar les edicions i enviar els diaris a les 

impremtes. Moltes de les seccions no serien possible sense la seva existència.  

 

Aquest treball vol ser una comparació exhaustiva de la qualitat informativa de les 

tres agències de notícies amb implantació a Catalunya. L’estudi s’ha fet per ordre de 

creació del respectiu mitjà de comunicació: EFE (any 1939), Europa Press (any 

1958) i Agència Catalana de Notícies (any 1999).  

 

Per poder tenir una visió àmplia d’aquestes tres agències, s’han analitzat les notícies 

publicades per totes tres compreses en la setmana del 23 de febrer a l’1 de març 

(ambdós inclosos).  A l’hora de fer els diversos estudis, s’han exclòs les notícies 

d’internacional i les d’esports. Les primeres, per no disposar les tres agències de 

servei propi internacional – EP té el servei internacional de Reuters, mentre que 

l’ACN no en té –; les segones, perquè l’ACN no té servei d’esports i el d’Europa 

Press és gairebé inexistent, i, per tant, no homologable al servei d’EFE. A l’hora de 

fer l’anàlisi, també s’exclouen els peus de foto. Per tant, només s’analitzen les 

notícies pròpiament dites.  

 

Per veure l’impacte de cada agència, s’ha fet servir la web de l’empresa de clipping 

www.mynews.com , en la qual s’han buscat resultats d’EFE, Europa Press i l’ACN 

publicats entre el 24 de febrer i el 2 de març (un dia després de transmetre el teletip 

als abonats) a qualsevol dels diaris següents arrelats a Catalunya: El Periódico, La 

Vanguardia, El País, Avui, El Mundo i ABC. El percentatge de coincidència per 

cercar les notícies que aquests diaris haguessin pogut publicar en aquest interval de 

temps és del 76%.  

 

A l’hora de dividir les notícies en seccions, s’ha fet en les grans seccions següents: 

Política, Societat, Economia, Cultura i Local, que corresponen en línies generals a la 

divisió d’un diari generalista.  
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La rapidesa de les agències s’estudia a través de les hores de llançament de les 

notícies. En el cas d’EFE, s’han d’afegir dues hores als horaris que surten al 

servidor, ja que funcionen amb l’hora GMT 0 (referenciat a Londres) i per tant, 

respecte Espanya, que funciona amb GMT+1, hi ha una hora o dues de diferència, 

depenent de l’estació de l’any. En el cas que ens ocupa, la diferència entre el GMT 

que fa servir EFE i l’hora espanyola és de dos hores.  

Metodològicament també cal destacar que, si bé aquest treball és en català, l’objecte 

estudiat és bilingüe, ja que EFE i Europa Press informen com a llengua matriu en 

castellà, i l’ACN ho fa en català.  

 

De l’univers a analitzar, un univers finit (2.034 notícies llançades per les tres 

agències), se n’ha analitzat una mostra de 75, dividides per agència i secció. Així, de 

cada agència s’han analitzat 25 notícies, dividides a parts iguals entre les seccions 

de Política, Societat, Economia, Cultura i Local. 

El mètode per escollir les 75 notícies de la mostra ha estat el mostreig aleatori 

estratificat. Això implica subdividir l’univers en diferents grups, en aquest cas, 

seccions i agències, i dins de cada grup, escollir a l’atzar una mostra a partir de 

mostreig aleatori sistemàtic. El coeficient d’elevació utilitzat és la relació entre 

l’univers i la mostra requerida. Tenint en compte que l’univers és 2034 i la mostra, 

75, el coeficient d’elevació és 2034/75=27’12. De cada 27 notícies dels grups 

estipulats, se n’ha escollit una per la mostra, fins arribar a les 75 notícies 

necessàries.  
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1. Conceptualització i marc estadístic 
En la setmana d’estudi les tres agències (EFE, Europa Press i l’Agència Catalana de 

Notícies) publiquen 2.034 notícies. D’aquestes, 768 són d’Europa Press, 681 de 

l’ACN i 585 d’EFE.  

 

 

 

 

1.1. Notícies per agència i secció 

EFE 

De les notícies publicades per EFE, un 31% correspon a notícies de societat, seguit 

molt de prop pel 29% de les notícies, que són econòmiques, un 23% de notícies 

d’àmbit polític, un 13% de notícies culturals i un 4% de notícies locals.  
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Europa Press 

Pel què fa a Europa Press, la secció de la qual es publiquen més notícies és també 

societat, un 40% de les notícies publicades són d’aquesta secció. De notícies 

polítiques, n’hi ha un 25%; de notícies d’economia, un 19%, i en últim lloc hi ha les 

notícies de cultura i les locals, amb un 9 i un 7%, respectivament.  

 

ACN 

De les notícies publicades per l’Agència Catalana de Notícies, 681 en total, un 38% 

són de societat, un 20% de notícies de política, un 18% de la secció de notícies 

locals, un 17% de notícies econòmiques i un 7% de notícies culturals. L’ACN és 

l’agència amb un índex més alt de notícies locals.  
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Es pot dir que en totes tres agències, les notícies que predominen són les de 

societat, i les que tenen menys influència són les notícies culturals i les locals. En el 

cas de les culturals, a EFE ho són el 13% de les notícies llançades, a EP el 9%, i a 

l’ACN el 7%. Pel què fa a les notícies locals, a excepció feta de l’ACN, on les 

notícies locals sobrepassen les culturals, tant a EFE com a EP són uns percentatges 

relativament baixos, un 4% i un 7%, respectivament.  

 

1.2. Distribució de les agències en cada secció 

En les següents línies ens disposem a analitzar la presència de cada agència en el 

total de notícies publicades d’una secció.  

 

 

Total societat 

En el cas de la secció de societat, hi ha un total de 747 notícies de les tres agències, 

la qual cosa suposa un 36’73% del total de notícies publicades per les tres agències.  

D’aquestes 747 notícies de societat, un 41% les dóna Europa Press, un 35% l’ACN i 

en últim lloc hi ha EFE, que publica el 24% de les notícies de societat.  

 

 

Total Política 

De la secció de política es publica un total de 458 notícies, xifra que suposa un 

22’52% del total de les notícies publicades per les tres agències en la setmana 

d’estudi. 
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Com es pot observar en el gràfic de sota, de totes les notícies polítiques publicades, 

un 41% ho són per Europa Press, un 30% per EFE, i un 29% per l’ACN.  

 

Total Economia 

Pel què fa a la secció d’economia, entre les tres agències es publiquen 432 notícies 

en la setmana d’estudi, la qual cosa implica que les notícies econòmiques suposen 

un 21’39% respecte del total de notícies publicades per EFE, Europa Press i l’ACN. 

Un 39% de les notícies econòmiques són publicades per EFE, seguides del 35% 

d’aquestes notícies, que publica EP, i un 26% del total de notícies d’economia són 

publicades per l’ACN.  
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Total Cultura 

Les notícies culturals són 193 en la setmana d’estudi, la qual cosa vol dir que 

representen un 9’49% del total de notícies publicades. L’agència que publica més 

notícies del total de cultura és EFE, que llança el 40% de totes les notícies culturals, 

seguida per EP, que en publica un 35%, mentre que l’ACN publica una quarta part 

del total de les notícies culturals.  

 

Total Local 
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Del total de notícies publicades, 204 són locals, un 10’03% sobre el total. Com ja 

s’ha esmentat més amunt, el palmarès se l’enduu l’ACN, ja que fins el 62% 

correspon a notícies publicades per aquesta agència, seguit d’un 27% de notícies 

d’EP, i un 11% de notícies locals publicades per EFE. 

 

 

1.3. Notícies publicades i citades 

De totes les notícies que les tres agències llancen al llarg de la setmana, 2034, se’n 

publiquen i citen als diaris inclosos en l’estudi (ABC, Avui, El Mundo, El País, El 

Periódico i La Vanguardia) 45, de les quals 29 de l’agència EFE, 16 d’Europa Press i 

cap de l’Agència Catalana de Notícies. Aquestes xifres suposen que l’índex de 

citació de notícies d’agència sigui del 4’96% de totes les notícies publicades per 

EFE, i del 2’08% de les publicades per Europa Press. 

 

  EFE EP ACN Total no tícies  

Noticies 

llançades 

585 768 681 2034 

Notícies 

publicades 

29 16 0 45 

% Publicació 4,957264957 2,083333333 0 2,212389381 
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El total de notícies d’agències citades per cada diari és el que s’expressa en l’última 

columna. El matís agències ‘citades’ és important pel fet que moltes notícies 

d’agència no són citades, o són signades amb el ‘cintillo’ agències.  

 EFE EP ACN Total notícies agències 

citades 

ABC 11 2 0 13 

AVUI 2 2 0 4 

EL MUNDO 2 5 0 7 

EL PAIS 2 1 0 3 

EL PERIODICO 6 2 0 8 

LA VANGUARDIA 6 4 0 10 

Total citat per 

agència 

29 16 0 45 

 

El diari que més cita és l’ABC, que cita 13 notícies en la setmana d’estudi, seguit de 

prop per la Vanguardia, que en cita 10. Per darrere, el Periódico, que cita 8 notícies 

d’agències, i el Mundo, que en cita 7. En últims llocs hi ha El País, que només cita 3 

notícies, i l’Avui, que en cita 4.  

 

1.3.1. Publicació de notícies per agències 

Publicació de notícies EFE 

De totes les notícies d’EFE citades, un 38% ho són a l’ABC, un 21%  a La 

Vanguardia, un 20% a El Periódico, i un 7% a El País, El Mundo i l’Avui.  
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Publicació notícies Europa Press 

Pel què fa a les notícies citades d’Europa Press, un 31% són citades per El Mundo, 

seguit d’un 25% de les notícies citades, que ho són a La Vanguardia, un 14% tant a 

l’Avui com a l’ABC, i un 13% a El Periódico. En últim lloc, El País, que cita el 6% de 

les notícies citades d’Europa Press. 
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1.3.2. Publicació de notícies per seccions 

De les 45 notícies citades en total pels diaris estudiats, 21 són de societat (47,73%), 

10 són d’economia (22’73%), 9 són de política (20’45%), 3 de local (6,82%) i 1 de 

cultura (2’27%).  

 

 

Publicació notícies secció societat 

La secció de societat és la més citada en el cas de l’agència EFE, de la qual els 

principals diaris citen 19 notícies. Pel què fa a Europa Press, els principals diaris 

citen dues notícies seves d’aquesta secció.  

 

Publicació notícies secció política 

En la secció de política, els principals diaris citen cinc notícies de l’agència EFE. 

Quant a Europa Press, se citen quatre notícies polítiques.  

 

Publicació notícies secció economia 

De l’agència EFE en la secció d’economia dels diferents diaris estudiats se citen 

quatre notícies. De les notícies econòmiques de l’agència Europa Press se’n citen 

sis.  

 

Publicació notícies secció cultura 

En la secció cultural se cita una notícia de l’agència EFE. També se cita una notícia 

cultural d’Europa Press.  

 

Publicació notícies secció local 
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No hi ha cap notícia local citada de l’agència EFE. En canvi, se citen tres notícies 

locals d’Europa Press.  

 

2. Història de les agències de notícies 

2.1. Història d’EFE 

La història de l’agència EFE comença amb la Guerra Civil espanyola. En aquella 

època, sorgeixen, creades pel govern republicà, l’Agence Espagne, i la Spanish 

News Agency. Per a contrarestar la tasca de les agències republicanes, el bàndol 

nacional es planteja la necessitat de dominar també la batalla de la informació per a 

poder guanyar la Guerra Civil.  

 

El ministre de l’Interior, Serrano Suñer, convencerà Franco de la necessitat 

imperiosa d’una agència. El febrer de 1938 es crea la Delegació Nacional de 

Premsa, al capdavant de la qual hi haurà José Antonio Giménez Arnau, i la Direcció 

General de Propaganda, sota el comandament de Dionisio Ridruejo. El 22 d’abril de 

1938 s’aprova la Llei de Premsa, pretesament per temps de guerra, però que 

s’allargarà 25 anys.  

 

Després de diverses proves de la Direcció General de Premsa, i d’un estudi de 

polítics i periodistes, el dimarts 3 de gener de 1939 Celedonio Noriega Ruiz i Amato 

de Ibarrola constitueixen la societat mercantil anònima EFE S.A. Tot i la constitució 

de l’empresa com a EFE, es fa servir el nom i els drets de FABRA –una agència 

creada el 1870 per Nil Maria Fabra, que va ser nacionalitzada per Primo de Rivera el 

1926 –, per a poder entrar al “club de les agències aliades”. 

 

Una part de la història de l’agència EFE és el perquè del seu nom. Teories n’hi ha 

forces. Cap ha arribat a ser confirmada del tot. Alguns diuen que es diu EFE perquè 

és la primera lletra de l’abecedari que, escrita són tres lletres. Altres atribueixen 

aquest nom a un homenatge a Ferran El Catòlic. Per altres, és l’acrònim de Estudios 

Fotográficos Españoles, i una altra teoria d’acrònims és la que diu que ve de 

“Editorial Falange Española” o “Empresa Falange Española”. Hi ha qui diu que ve 

donat pel fet que United Press enviava dues notícies diferents, una al bàndol 

republicà, que assenyalava amb una R, i una al bàndol nacional, que marcaven amb 

una F de Franco. Altres adjudiquen aquest nom al fet que és la inicial de Franco, fet 

que va desmentir Giménez Arnau.  
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A principis de 1939 s’establirà que les notícies de nacional es firmin com a CIFRA 

(Crónicas, Informaciones, Fotografías y Reportajes de Actualidad), les fotos se 

signaran com a CIFRA GRÁFICA, les d’internacional com a EFE, i les esportives 

s’enviaran sota el nom d’ALFIL, tots ells amb la famosa i misteriosa F entre mig. 

Després de la Guerra Civil, desapareixen, a més de Fabra, les agències Febus i 

Faro.  

 

Espanya comença la II Guerra Mundial en una posició de no bel·ligerància, però 

aviat queda clar que es recolza moralment les potències de l’Eix. Aquesta posició 

canviarà quan sigui evident que els nazis alemanys i els feixistes italians perden la 

contesa, i es tornarà a reforçar la neutralitat. EFE doncs, com a agència oficial, 

haurà d’emmotllar-se als canvis d’actitud del règim.  

 

L’agost de 1944, Gállego és destituït del seu càrrec, perquè s’ha convertit en un 

periodista que pretén massa independència per l’agència, i és considerat pel règim 

com un aliadòfil. Serà substituït per Pedro Gómez Aparicio.  

Gómez Aparicio es fixarà com a objectiu expandir l’agència, amb una ampliació de 

corresponsalies i delegacions, fins a 15. El 1945 EFE acorda amb United Press la 

recepció i distribució entre els abonats espanyols del servei informatiu d’UP.  

  

El novembre de 1956, l’Estat compra el 10% de les accions (1.000 accions per valor 

d’un milió de pessetes). Una altra de les accions que emprèn l’Estat aquell any, és la 

de declarar EFE “empresa d’interès nacional”. Gràcies a aquestes facilitats per part 

de l’Estat, a finals dels anys cinquanta, EFE comptarà ja amb més de 600 

corresponsals repartits per Espanya. L’abril de 1963, l’Estat compra 5.666 accions 

d’EFE, que sumades a les 1.000 que ja tenien, implicaran tenir un terç de  la 

propietat de l’agència. 

 

El febrer de 1958, Gomez Aparicio serà substituït per Manuel Aznar. La presidència 

d’Aznar no durarà gaire, ja que marxarà de l’agència per fer-se càrrec de La 

Vanguardia, després de l’escàndol de Galinsoga.  Finalment, el 1963 es nomenarà 

un nou director de l’agència, Carlos Sentís. Durant el seu mandat s’ampliaran els 

corresponsals d’EFE per Europa, a més de signar un contracte pels serveis de 

l’Agence France Press (AFP) i l’Associated Press (AP).  

 

Des de l’arribada de Fraga Iribarne al ministeri, el control de les autoritats sobre els 

mitjans i la informació nacional es va suavitzant, i d’això se n’aprofiten els 

responsables d’EFE per millorar el seu servei.  
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El 1965 hi ha un nou canvi en la direcció d’EFE. Carlos Mendo, un jove de poc més 

de 30 anys, serà nomenat director-gerent de l’agència. El principal objectiu d’aquest 

nou canvi en la direcció serà el d’impulsar EFE a Amèrica. El 2 de gener de 1966 es 

dóna el tret de sortida al servei informatiu d’EFE a Sudamèrica. Les primeres 

dificultats que tindran serà per vendre els seus serveis, ja que es veu EFE  com a 

instrument del règim franquista. Alguna de les solucions que buscaran a aquest 

problema, serà la de vendre productes atractius, com van ser les cròniques de Di 

Stefano.  

 

A finals de 1965, Espanya juga la final de la Copa Davis a Austràlia. EFE fa un 

desplegament informatiu bastant important, amb una cobertura que començarà deu 

dies abans de l’inici del torneig, però el primer scoop internacional d’EFE serà el juny 

de 1966, amb la caiguda del govern d’Arturo Illía, a l’Argentina. 

 

El següent gran desplegament de l’agència EFE es dóna el 1968, amb els Jocs 

Olímpics de Mèxic. L’equip d’EFE té l’avantatge respecte les grans agències de 

parlar el mateix idioma que la majoria de països sud-americans interessats en 

aquest esdeveniment, però tant Reuters, com France Presse, com UPI i AP superen 

a l’espanyola en mitjans. Tot i així, la cobertura de l’agència espanyola és premiada 

amb el guardó “Quijote de plata”. 

 

El 1969, el llavors Príncep d’Astúries, Joan Carles, revela públicament la seva 

disposició a succeir al general Franco com a Rei, i aquestes declaracions són 

recollides per EFE, que distribuirà amb la firma del seu director el dia 7 de gener.  

Les delegacions autonòmiques començaran a ser una realitat a finals dels 60. L’abril 

de 1967 s’obre una delegació d’EFE a Galícia, situada a Santiago. El servei de 

notícies local que s’establirà en terres gallegues serà el primer de la història d’EFE.  

A principis de 1968, s’obre una altra delegació, a Sevilla. Aquesta se sumarà a la 

gallega, i a les anteriors catalana i basca.  

 

A mitjans d’agost de 1969, esclata l’escàndol político-financer Matesa, que 

provocarà la dimissió dels dos ministres econòmics directament relacionats. Pel 

llavors vicepresident del Govern, Luis Carrero Blanco, l’escàndol ha vingut donat 

sobretot per com ho han tractat els mitjans de comunicació, i per aquesta raó, 

destituirà al Ministre d’Informació i Turisme, Manuel Fraga, i al director de la Prensa 

del Movimiento, José Solís. Amb ells caurà també el director-gerent d’EFE, Carlos 

Mendo, per ser considerat massa proper a Fraga.   



 25

 

El nou director gerent d’EFE serà Alejandro Armesto. Un dels seus objectius serà 

que EFE pugui informar des del món comunista, especialment Moscou i l’Havana. La 

insistència d’Armesto farà que el 12 d’octubre el corresponsal escollit, Celso Collazo, 

comenci el seu viatge cap a la Unió Soviètica. La seva principal dificultat serà la de 

lluitar contra la censura existent. El segon objectiu, Cuba, s’aconsegueix el 

desembre de 1970, on EFE enviarà el primer corresponsal de la premsa espanyola 

després de l’arribada al poder de Fidel Castro.  

 

Per continuar amb l’expansió de l’agència per l’Amèrica Llatina, faltarà l’Amèrica 

Central. Zoilo Gutiérrez hi anirà enviat per crear Agencias Asociadas de 

Centroamérica. L’abril  de 1972, Zoilo Gutiérrez iniciarà un viatge de 53 dies per 

l’istme centreamericà  per buscar possibles clients. El què només era un projecte, 

anirà evolucionant, i el nom final serà el d’Agencia Centroamericana de Noticias 

(ACAN). El novembre de 1972, es firmarà l’acta fundacional de l’ACAN, i les 

activitats informatives d’aquest nou projecte començaran el juny de l’any següent. La 

prova de foc que demostrarà que ACAN-EFE funciona serà l’huracà Fifi, que 

assotarà la zona nord d’Hondures. La majoria de portades de la zona d’Amèrica 

Central estaran monopolitzades per informacions d’EFE.  

 

El 20 de desembre de 1973, el dia de l’atemptat de Carrero Blanco, EFE dóna la 

notícia d’una explosió de gas, en la que es diu que es desconeix si hi ha algun ferit. 

No obstant, a les dependències d’EFE ja se sabia que Carrero Blanco havia mort 

arrel de l’explosió, però l’agència va haver d’esperar fins a dues hores per a poder 

donar la notícia de la mort, essent superada per Europa Press.  

 

Ja a finals dels seixanta  i principis dels 70 comencen els problemes de salut de 

Franco, tot i que no serà fins l’11 de Juliol del 74 que Franco tindrà el primer 

problema seriós. El novembre de 1975 la salut del dictador s’agreujarà 

definitivament. EFE volia tenir l’scoop informatiu de la mort de Franco, i destaca un 

equip de periodistes davant de l’hospital i de les Corts. La notícia la sabran abans els 

periodistes d’EFE, però un error dels teletipistes, que s’oblidaran de senyalar l’hora 

de sortida de la informació, farà que Europa Press quedi acreditada com la primera 

agència a donar la notícia de la mort del dictador. A més, el periodista d’EFE que va 

saber en primer lloc la notícia, va voler-la donar a uns amics de l’agència Tass i de la 

televisió mexicana Televisa, que van acabar donant la notícia abans que l’agència 

espanyola, creient que aquesta última ja l’havia tirat.  
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El 22 de novembre de 1975, el príncep Joan Carles és proclamat Rei d’Espanya, i 

comencen uns canvis en la política i en la vida periodística a Espanya. En la línia 

d’aquests canvis, Fraga torna al govern, i amb ell, Carlos Mendo és “renomenat” 

director-gerent d’EFE, alhora que José María Alfaro és nomenat president de 

l’agència, en substitució de Manuel Aznar, que havia mort el novembre del 75. 

L’octubre de 1976, Luis María Anson és nomenat president director general, 

substituint a Carlos Mendo.  

 

Durant la presidència d’Anson, EFE adquirirà fins a 19 cases a les diverses 

delegacions, que inclouran les oficines i la vivenda del corresponsal, fet que 

provocarà algunes crítiques a Anson, que serà acusat de malgastar pressupost.  

 

El 1978 EFE dóna un pas més en la seva modernització, i elimina les històriques 

firmes de l’agència –CIFRA i ALFIL–, per passar a signar sempre com a EFE. Aquell 

mateix any, l’agència renunciarà voluntàriament al monopoli de distribució a Espanya 

dels teletips d’agències estrangeres, privilegi del qual gaudia de facto, des de la seva 

creació, i de ple dret, des de la Llei Fraga de 1966.  

 

El 1977, s’inicia l’elaboració d’un esborrany de constitució per part de la Ponència 

constitucional. Tots els mitjans de comunicació van al darrere del document. La 

periodista d’EFE Concha Bordona aconseguirà que un dels pares de la Constitució, 

Gabriel Cisneros, li deixi veure l’esborrany durant mitja hora, de tal manera que EFE 

pot publicar un avanç del document.  

 

A principis dels anys 80, l’agència obre una seu a Navarra,  ja que pel volum 

d’informació que genera el territori (sobretot pel terrorisme d’ETA i per les activitats 

del recentment creat govern foral navarrès) no els surt a compte tenir-hi només un 

corresponsal.  

 

En el període de Luis María Anson al capdavant d’EFE s’obren més delegacions: 

dues  a les Canàries, una a Palma de Mallorca, a Oviedo i Màlaga. L’agència es va 

expandint també a l’exterior, i el 1978 el periodista Manuel Molares marxa a la Xina a 

establir la corresponsalia d’EFE. A aquest el seguiran Hong Kong, Austràlia, Corea 

del Sud, Nova Delhi, Indonèsia, Iran i Nova Zelanda, a més de Senegal a finals de 

1979. En aquest intent de millorar la informació internacional, EFE se subscriu el 

1980 al servei internacional de fotografia de la nord-americana AP.  
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El 22 de desembre de 1978 surt a la llum el primer manual d’estil de l’agència EFE, 

elaborat per l’acadèmic Lázaro Carreter. En la mateixa línia, el 1981 es crearà el 

Departamento del Español Urgente (DEU), constituït per un consell assessor format 

per acadèmics espanyols i hispanoamericans, a més d’un grup de filòlegs que 

acudirà diàriament a l’agència.  

  

El 23 de Febrer de 1983 es produirà un dels fets més importants de la història recent 

d’Espanya. L’intent de cop d’estat de Tejero serà cobert per EFE gràcies a sis 

periodistes que l’agència tenia a desplaçats al Congrés dels Diputats. Els reporters 

gràfics d’EFE, Hernández de León i Pérez Barriopedro aconseguiran fer fotos i poder 

treure els carrets del Congrés. L’endemà, la gran majoria de diaris espanyols 

publicaran les fotos.  

 

El gener de 1983, Ricardo Utrilla és nomenat president-director general  en 

substitució de Luis María Anson. El mateix any, i sota la presidència d’Utrilla, els 

premis EFE de Periodisme seran substituïts pels premis Rei d’Espanya. Un dels 

objectius d’Utrilla és completar el mapa de les autonomies amb una delegació a 

cada una. El cicle es tanca amb l’obertura de les delegacions d’Extremadura i 

Castella La Manxa, a finals de 1985.  

  

El 1986, l’agència canvia de logotip, i Ricardo Utrilla, és substituït com a president-

director general pel periodista Alfonso Sobrado Palomares, canvi que ve donat per 

les eleccions generals celebrades i guanyades pels socialistes. A finals dels anys 80, 

EFE segueix expandint-se per Àfrica i Àsia.  

 

El 1995, l’agència inicia el seu servei de notícies en àrab, i l’abril del mateix any, EFE 

és reconeguda amb el Premi Príncep d’Astúries per “haver-se consolidat com una de 

les grans agències internacionals de notícies”.  

El 1996, el periodista Miguel Ángel Gozalo substitueix Alfonso S. Palomares com a 

president-director general d’EFE. A mitjans dels anys 90, l’agència estatal va passar 

a integrar-se a la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), que 

agrupa les empreses públiques del Govern central.  

 

L’any 2006 s’aprova el primer Estatut de Redacció d’EFE, aprovat pels seus 

periodistes, i es canvia el logotip de l’agència. 

 

A més del servei escrit a través dels teletips que ofereix EFE, ara s’intenta implantar 

entre els periodistes l’ús de càmeres per fer talls de veu, fotografies i imatges. EFE 
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també destaca pel seu Departament de l’Espanyol Urgent, que vetlla per la qualitat 

lingüística de l’agència, i que, a banda, ha suposat una important aportació a la resta 

de mitjans de comunicació, gràcies a la publicació de llibres com el Manual del 

Español Urgente, que ha arribat a la 18ena edició. Integrada per un equip de 

lingüistes i el suport del BBVA, l’anomenada Fundéu té un paper clau en la millora 

de la qualitat lingüística d’EFE.  

En l’actualitat, el president d’EFE és Álex Grijelmo i la directora general d’EFE, Lola 

Álvarez, la primera dona a ocupar el càrrec. Pel què fa a Catalunya, el delegat és el 

periodista Leandro Lamour, al capdavant de 50 periodistes, entre càmeres, fotògrafs, 

redactors i una quinzena de corresponsals. 

 

EFE va tancar el passat exercici amb beneficis, per primer cop en els gairebé 70 

anys d’història, tot i que aquest any tornarà a entrar en pèrdues, per la crisi, i per la 

forta despesa que va suposar la cobertura informativa dels Jocs Olímpics de Beijing. 

 

2.2. Història d’Europa Press 

L’agència Europa Press és la primera agència privada d’Espanya, i la segona quant 

a volum d’informació. En l’actualitat és propietat de la família Martin de Cabiedes 

(94%) i d’alguns dels directius de l’agència (que tenen una participació del 6%).  

Va començar a funcionar a finals de 1956, tot i que la inscripció oficial no es va fer 

fins el 1957. En aquell moment no se la va batejar com a Europa Press, sinó 

simplement com Agencia Europa. El conseller delegat era Ángel Benito Jaén, i el 

primer director va ser Joaquín Esteban Perruca, i el primer president, Andrés Roda 

Salaberry. Es van instal·lar al carrer Barquillo de Madrid.  

 

Les persones més destacades eren un grup d’intel·lectuals: Torcuato Luca de Tena, 

Luis Valls Taberner, Gonzalo Fernández de la Mora i Antonio Fontán.  

També van ser rellevants en les primeres èpoques Enrique Lowenthal (per la seva 

gestió econòmica), Manuel Fernández Areal (per la seva tasca com a redactor en 

cap), Carlos Soria, Esteban Morán i Miguel Rosselló.  

 

El naixement d’Europa Press (Agencia Europa en aquells moments) es deu sobretot 

a la tossuderia de Torcuato Luca de Tena. Es tractava d’un home incòmode pel 

règim franquista, ja que se saltava les consignes i les exigències que se li feien 

arribar sobre què podia o què no podia publicar. En una de les seves atrevides 

informacions, el franquisme va considerar que havia passat la ratlla, i el van destituir 

fulminantment. Va ser durant l’època que va estar a l’atur que es va decidir a 

escriure un llibre, a més de diverses fotonovel·les. Per poder distribuir aquest 
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material, Luca de Tena va muntar una petita oficina, a la que va anomenar Agencia 

Europa. El nom ‘europeu’ va venir, explica el seu fundador, perquè “Europa era com 

una cosa que estava fora de nosaltres, i a la qual volíem arribar”.   

  

En la primera etapa, l’agència es dedica a la venda de llibres, la creació de serveis 

de documentació i a la realització d’anàlisis i reportatges, però no notícies, que no 

arribarien fins més tard, sobretot en l’etapa d’Antonio Herrero Losada.  

El 1956, Luis Valls Taberner va oferir a Torcuato Luca de Tena ampliar l’activitat 

d’aquella petita agència, i convertir-la en productora de reportatges, incloure-hi 

col·laboracions, entre d’altres. A partir d’aquí, el projecte es va anar fent gran.  

Per a la posada en marxa, Andrés Rueda, Gonzalo Fernández de la Mora, Ángel 

Benito, Florentino Pérez Embid i Antonio Fontán van aconseguir 100.000 pessetes, 

que era el 25% del capital teòric de 400.000 amb què es volia constituir l’empresa.  

Les línies definitòries de com seria aquella recent nascuda agència, les va traçar 

Ángel Benito, en un document del desembre de 1956, en què s’especificava que 

s’havien d’elaborar reportatges d’actualitat i articles de firmes conegudes, a més 

d’informació de l’estranger que pogués ser interessant per Espanya. Es proposava 

fer de corresponsals de grans diaris i editorials, a més de crear un servei gràfic i 

vendre a l’estranger. Entre alguns dels temes que publicaven provinents d’altres 

països hi havia les aventures del reporter Tintin.  

 

El trànsit d’Agencia Europa a Europa Press va ser del més natural, es va incorporar 

la partícula Press de manera gairebé imperceptible, al llarg de l’any 1958. No va 

haver-hi cap acord formal del consell d’administració. Sembla que aquest anglicisme 

inclòs en el nom de l’agència es deu a Enrique Lowenthal, que va cultivar les 

relacions amb corresponsals i agències estrangeres, sobretot l’anglesa Reuters i 

l’americana United Press.  

 

Europa Press anava fent-se un lloc en el món periodístic, si bé encara no distribuïa 

notícies. Es va procurar treballar amb un gran sentit professional i qualitat, i incloure 

canvis com enfocar els reportatges des d’una visió diferent a la premsa oficialista.  

 

De totes maneres, això els va comportar alguns problemes, que durant el franquisme 

es van anar repetint. L’agost de 1960 va arribar a Europa Press un ofici de la 

Direcció General de Premsa en què es recordava als directius que la censura seguia 

vigent, i que l’agència se l’havia saltada. En l’ofici s’advertia els directius d’Europa, 

que si no es complia el requisit de la censura, “la Direcció General de Premsa es 

veuria en la necessitat de considerar caducada l’autorització concedida”. 
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L’any 1962, Europa Press perd el Servei de France Press, que tenia contractat, i que 

va perdre arran d’una operació política del franquisme. Ràpidament van buscar 

solucions, i Carlos Soria, Esteban Morán i Miguel Rosselló van posar-se a buscar 

proveïdors, fins que van arribar a un acord amb London Express. Aquesta 

cooperació implicava per EP enviar un corresponsal permanent a Londres que 

disposés d’oficina pròpia, per poder rebre els materials, seleccionar-lo, i trametre a la 

seu de Madrid el què fos més convenient pels interessos d’EP.  

 

A finals de 1963, Antonio Herrero Losada era nomenat director d’Europa Press, 

erigint-se en un dels personatges claus en la història de l’agència. Un aspecte molt 

important en la gestió d’Herrero, va ser el contracte, l’any 1965, amb l’agència 

Associated Press (AP) per distribuir a Espanya el seu servei gràfic. Va suposar la fi 

del monopoli a Espanya del servei gràfic d’EFE.  

Ja en aquella època l’agència s’estava plantejant convertir-se en agència de 

notícies, i tot i haver rebut l’autorització el 1964, es va considerar que EP encara no 

estava preparada econòmicament. A més, per Herrero, el règim encara posava 

massa traves al que Europa Press considerava notícies que podien interpretar-se 

com a conflictives, i que ells consideraven imprescindibles de publicar. Europa Press 

va seguir, per tant, un temps més sent una agència de reportatges i fotos.  

 

No seria fins l’aprovació de la Llei Fraga, el març de 1966, que Europa Press 

decidiria que havia arribat el moment de dedicar-se a les notícies. Tot i que la nova 

llei de premsa suposava un avenç respecte la de 1938, que havia estat dissenyada 

per un estat de guerra, seguia mantenint moltes limitacions a la llibertat d’expressió. 

Els expedients i les sancions als mitjans de comunicació van ser una constant durant 

tot el franquisme, i Europa Press va ser una de les perjudicades, per donar 

precisament una informació molt diferent a la d’EFE. En diverses ocasions Fraga va 

estar a punt de tancar l’agència, i fins i tot l’any 1969 es va haver de recórrer 

directament a Franco, enviant una carta a Carrero Blanco, que la va trametre a 

Franco, i aquest va ordenar a Fraga que deixés en pau a EP. 

 

Al principi es va començar per poques informacions diàries firmades, ja que el servei 

va néixer amb només tres redactors. Oferien temes econòmics, de política exterior, 

de política general espanyola i d’actualitat estudiantil i laboral, temes que els mitjans 

no podrien aconseguir d’una altra manera.  

Un dels èxits d’Europa Press va ser el fet de dir les coses pel seu nom, sobretot en 

l’àmbit laboral. Alguns exemples són paraules com “vaga”, enlloc de “conflicte 
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laboral”, o “dirigent” en comptes de “jerarquies”, quan parlaven del Movimiento, a 

més de parlar de “treballadors” enlloc de “productors”. D’aquesta manera, quan es  

tractava d’una notícia que podia ser conflictiva, fins i tot els diaris més liberals 

preferien la versió d’EP. Un altre dels fets que li donaven avantatge respecte l’eterna 

competidora, EFE, era el fet que molts membres de les clandestines Comissions 

Obreres anaven a algun diari per donar alguna notícia, aquest diari els enviava 

directes a Europa Press. Si EP llançava la notícia, ells l’inclourien, però d’aquesta 

manera es treien la responsabilitat de sobre.  

 

Això va permetre una potent presència en els mitjans, ja que subministraven 

informacions que l’agència oficial no donava, o ho feia de manera molt distorsionada. 

De seguida es van començar a donar també notícies de política i tribunals.  

 

El 1966 va entrar en joc un altre home clau per a l’agència, José María Armero, que 

va ser nomenat president. La principal aportació d’Armero a EP va ser una llarga 

llista de contactes que els serien molt útils. 

 

 

Europa Press va ser la primera en donar la major part de notícies més rellevants de 

l’època de la transició, així com la mort de Franco, amb polèmica amb EFE inclosa. 

Sembla ser que EFE  va ser la primera agència en saber-ho, tot i que l’astúcia dels 

periodistes desplaçats a l’hospital on Franco passava les últimes hores va fer que el 

primer teletip en sortir, fos el d’EP a les 4.58 hores, mentre que el d’EFE es llançava 

a les 5.01, tres minuts més tard. També Europa Press havia donat la notícia de la 

mort de Carrero Blanco en l’atemptat d’ETA, mentre EFE havia d’esperar 

l’autorització oficial per donar la notícia de la seva mort, i apuntava a una explosió, 

no a un atemptat. Un altre dels scoops que Europa Press pot apuntar-se és el de 

donar la primera notícia del nomenament d’Arias Navarro, així com del seu 

cessament, forçat pel Rei Joan Carles. En el cas d’Adolfo Suárez, la tossuderia 

d’Herrero, que no s’acabava de creure el nomenament d’Areilza com a president del 

Govern –nomenament que tots els mitjans ja donaven per fet- va fer que Europa fos 

la primera en donar el nom de Suárez enlloc del d’Areilza.  EP també va ser la 

primera en donar la legalització del partit comunista.   

 

Un fet molt rellevant, negativament, en l’evolució d’EP va ser la pèrdua del servei 

d’Associated Press el 1978. Va ser un cop de Luis María Anson, llavors president 

d’EFE. L’agència estatal ja tenia el servei de United Press, però va voler tenir també 

el d’AP, i el preu que va oferir a l’agència nord-americana multiplicava el que Europa 
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Press els estava pagant. Per EP, era impossible competir. En l’assumpte va acabar 

intervenint el president del Govern, Adolfo Suárez, que va fer que EFE es quedés 

amb el servei d’AP, però amb la condició que contractés tots els treballadors del 

servei gràfic d’Europa Press, que no es podia permetre seguir-los mantenint.  

 

En el retorn de Tarradellas, Europa Press, i en especial la delegació catalana van 

tenir un paper important, ja que van seguir el procés de prop. També van tenir la 

primícia de l’aprovació de l’Estatut, i amb moltes hores d’antelació respecte la resta 

de mitjans, tot perquè Daniel Arasa, desplaçat a Madrid, va decidir llevar-se a les 

cinc del matí i anar al hall de l’hotel on s’allotjaven els periodistes...Allà va saber, per 

una trucada de la Moncloa, que hi havia acord. I el 1981, Europa Press torna a 

avançar-se a la competència en anunciar la dimissió d’Adolfo Suárez.  

 

A partir de 1982, i sobretot després del 23-F, es va produint una certa decaiguda de 

les exclusives i els scoops. No és qüestió que els periodistes siguin pitjors que 

anteriorment, o que la feina periodística d’Europa Press hagi canviat, sinó que 

Espanya canvia, i si bé el nombre global de notícies augmenta substancialment, les 

notícies “d’infart” o que fan parar el funcionament del país es redueixen amb 

l’arribada i la consolidació de la democràcia.  

 

Ara bé, en aquesta aparent tranquil·litat es dóna el 23-F. És el primer intent de cop 

d’Estat retransmès en directe per televisió i ràdio, de tal manera que és difícil 

aconseguir-ne una exclusiva. De totes maneres, EP en va tenir tres: la declaració de 

l’estat de guerra a València, el famós “tranquilo, Jordi, tranquilo” del rei Joan Carles 

a Pujol, i  la primícia del sumari del 23-F.  

 

Altres primícies de les que pot presumir EP són la renúncia al marxisme, així com la 

imputació de Jordi Pujol en l’assumpte de Banca Catalana, però les notícies d’infart 

van anar disminuint amb el temps. Això va ser gràcies al servei de Catalunya, que en 

els primers anys va ser l’únic servei autonòmic de què disposava l’agència.  

 

A finals dels anys noranta, Europa Press comença a ampliar la seva cobertura, amb 

la ubicació de seus a totes les comunitats autònomes. Fins llavors, es disposava de 

diversos corresponsals arreu d’Espanya, i delegacions a Barcelona, Bilbao, Sevilla i 

València. Actualment, n’hi ha una a cada comunitat, i si bé la redacció central és a 

Madrid, Catalunya és la delegació autonòmica més important. A més, disposen de 

serveis en totes les llengües de l’estat: català, castellà, euskera, gallec, asturianu i 

aranès.  
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El 2005 Europa Press va formalitzar un acord amb Reuters per intercanviar 

informació. EP actua com a soci de Reuters a Espanya, proporcionant el seu servei 

de notícies, mentre que la principal agència del món anglosaxó proporciona a EP el 

seu servei internacional en anglès, que es tradueix al castellà.  

 

Amb el temps, Europa Press ha anat diversificant la seva activitat i disposa ara de 

sis divisions: notícies escrites, televisió, internet, comunicació, notícies del cor i 

reportatges.  

 

En el camp d’internet, Europa Press ha volgut apostar fort. D’ençà de la seva creació 

fa dos anys i mig, la web de l’agència ha aconseguit dos milions d’usuaris únics al 

mes (dades de l’OJD de juliol de 2009), convertint-se en la primera agència de 

notícies a la xarxa, i el sisè mitjà de comunicació estatal. La web en català va 

endegar-se el 16 de febrer de 2009, i s’ha convertit en el primer mitjà de 

comunicació amb seu fora de Catalunya que impulsa un projecte exclusivament en 

català. 

 

L’agència és propietat de la família Asís Martín, i el seu president és Asís Martín de 

Cabiedes, mentre que el seu director és Javier García Vila.  

A Catalunya, el delegat és el periodista Joan Corbera, des de fa dos anys, i els 

redactors en cap, Jordi Fernández i Anna Cristeto. Durant trenta anys, l’agència va 

ser dirigida pel conegut tàndem Salvador Aragonés – Daniel Arasa.  

 

Actualment, Europa Press dóna feina a 700 persones, la gran majoria periodistes. 

D’aquests, a Catalunya hi treballen uns 45 periodistes i vuit corresponsals.  

 

2.3. Història de l’Agència Catalana de Notícies 

L’ACN es va fundar el febrer de l’any 1999, quan internet va començar  a fer possible 

la distribució de notícies minimitzant els costos de producció, ja que amb una sola 

connexió a la xarxa era suficient perquè els mitjans poguessin rebre informació des 

de l’agència. Anteriorment, la inversió en infraestructures que s’havia de fer per 

transmetre els teletips hauria fet inviable l’existència d’una nova agència. L’ACN va 

sortir directament i únicament a internet, la qual cosa la va convertir en pionera en 

aquest model a tot Europa.  

Crear aquesta agencia nacional de Catalunya era una vella idea que havia 

reivindicat sobretot Ramon Barnils, cap als anys 80, però tot un grup de periodistes 
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van estar reflexionant sobre el tema durant uns anys. Va ser a l’any 99 que van 

veure l’oportunitat d’or, ja que, per primera vegada, hi havia un sistema que facilitava 

poder tenir la desitjada agència nacional, perquè econòmicament era viable. Fins 

llavors el problema era que les despeses que suposaria crear una agència eren 

massa altes, per la infraestructura necessària: de seus, de transmissió de 

teletips...Això quedava simplificat, primer, pel canal –internet- , que era molt barat, i 

segon, pel teletreball, ja que els periodistes treballaven des de casa seva, tots es 

podien connectar a la xarxa, i no s’havien d’instal·lar seus. Des de casa o des d’on 

fos que es connectessin podien passar les notícies i els adjunts, com talls de veu, 

vídeos o imatges. Qui va donar la idea final de l’ACN va ser Xavier Fornells. Aquest 

es va posar en contacte amb Carles Puigdebò, que seria el primer director de 

l’agència, mentre que Fornells es convertiria en director general de l’empresa, que té 

com a nom mercantil Intracatalonia. 

El naixement d’aquesta nova agència va ajudar molt a democratitzar la informació, ja 

que els petits mitjans que mai havien pogut tenir els serveis d’una agència, ni 

l’infraestructura necessària per cobrir tot un territori, podien tenir accés, pagant una 

petita quota, a l’ACN.  

Pel què fa a continguts, l’agència va néixer amb una idea molt universal, de donar 

servei tant a grans mitjans internacionals, com a nacionals i locals. Aquest servei 

s’havia de donar amb tot tipus d’arxius, tant les tradicionals notícies, com talls de 

veu, vídeos i fotografies, ja en els orígens de l’agència es preveia que els textos 

anessin amb adjunts com talls de veu, fotografies, i tot en qualitat digital. Llavors 

però, la qualitat dels arxius, i la rapidesa a l’hora d’enviar-ho no eren com ara. A 

més, la transmissió per la xarxa d’imatges gravades en vídeo encara no estava 

resolta. Actualment, l’agència disposa d’un sistema propi que permet als abonats, 

prèvia instal·lació d’un programa específic, baixar d’internet les imatges de vídeo 

gairebé en temps real, en una qualitat perfectament apta per ser emesa per 

qualsevol format televisiu.  

Ara bé, per posar en marxa l’agència es va començar per baix de tot, per allò que 

tradicionalment no havia fet ningú: la informació local i comarcal. D’aquesta manera, 

l’ACN va desplegar gent per tot el territori, creant una organització molt horitzontal i 

descentralitzada; cada periodista tenia bastanta autonomia. Aquesta 

descentralització es demostra també amb el fet de tenir la seu central a Girona, si bé 

la redacció base és a Barcelona. El fet de poder treballar des de casa, amb internet, 

o des del lloc on passava la notícia, facilitava aquest tipus d’organització. El director 

de l’agència, Saül Gordillo i una de les sotsdirectores, Anna Nogué ho expliquen així:  
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“L’ACN té una organització descentralitzada, amb la seu principal a Girona, una delegació a 

Barcelona, i la majoria dels periodistes fent teletreball. A les seus de Girona i Barcelona, hi 

treballen els membres de la direcció, el servei tecnològic, edició, lingüístic i un equip de redactors. 

El contacte del personal de l’agència poques vegades és presencial i es manté bàsicament a 

través de mòbil, correu electrònic, i via missatgeria instantània”1.  

La informació local i comarcal era un nínxol de mercat que no estava cobert, i a partir 

del qual es va anar consolidant tot el que és propi d’una agència nacional de 

notícies, d’una agència de país. Es va anar construint a sobre de la primera 

estructura horitzontal de cobertura local i comarcal la resta de cobertures, com una 

falca.  

En aquell moment hi havia un índex de connectivitat a Catalunya de 7’1%, és a dir 

que de cada 100 persones a les quals van preguntar, només 7’1 tenien un ordinador 

amb internet i s’hi havien connectat en l’últim mes. Per tant, era molt agosarada la 

idea de l’ACN de sortir per internet, i només per internet. En aquell moment les 

redaccions dels diaris només tenien un ordinador connectat a la xarxa. De fet, de 

correus electrònics en aquell moment gairebé ningú n’enviava, es feia tot per fax. 

L’agència s’ha trobat també en aquests anys que ha hagut de fer una feina 

pedagògica, per conscienciar de l’ús de les noves tecnologies, promovent, per 

exemple, que les convocatòries de premsa s’enviessin per mail enlloc de per fax.  

Quan es va fundar l’agència, l’objectiu era contradir el pensament general, perquè 

en aquell moment ningú no creia en l’agència, fins i tot molts ho van veure com 

una aposta arriscada i una experiència periodística excèntrica condemnada al 

fracàs. El fet que sortís només per internet, i que els seus reporters anessin amb un 

ordinador a sobre, enviessin dades per infrarojos del mòbil...no hi van ajudar gaire:  

“Des del principi, l’ACN ja va apostar pel model de periodista multimèdia, i els professionals 
que hi van treballar en aquesta primera etapa van ser testimonis de la perplexitat que 
generava aquest nou model de treball dins el món periodístic: des de l’expectació que 
despertaven quan treien de la bossa tot el material que hi portaven, fins a la sornegueria de 
què eren objecte quan prenien les notes de la roda de premsa directament a l’ordinador 
portàtil”2. 

L’objectiu s’ha acomplert amb escreix. Aquest model no només no ha fracassat, sinó 

que s’està prenent com a exemple a Catalunya i a tot Europa, ja que s’ha vist que el 

futur és el periodista multimèdia.  

                                                 
1 GORDILLO, S.; NOGUÉ, A. Agència Catalana de Notícies (ACN): model de periodismo 
multimèdia. Barcelona. TRÍPODOS, número 23, 2008. Barcelona, 2008. 
2 GORDILLO, S.; NOGUÉ, A. Agència Catalana de Notícies (ACN): model de periodismo 
multimèdia. Barcelona. TRÍPODOS, número 23, 2008. Barcelona, 2008. 
 



 36

Al llarg dels anys, la base comarcal amb la què va començar l’ACN s’ha anat 

ampliant, i ara ja disposa també d’informació generalista: té mitjans de tot tipus, tant 

diaris nacionals catalans com espanyols. A l’agència hi treballen uns 45 periodistes, i 

hi ha corresponsals a pràcticament totes les comarques catalanes. Té una forta 

penetració territorial, i li ha pres terreny  a EFE, i, en menor mesura, a Europa Press. 

L’ACN està començant aquests darrers mesos una etapa d’internacionalització, amb 

aliances amb agències d’arreu, de manera que s’ha anat creixent en l’abast de 

l’agència. En aquests moments, l’agència disposa de delegats a Brussel·les i Madrid, 

i a tots els territoris de parla catalana –tenen previst obrir delegacions pròpies a 

Balears, País Valencià i Andorra–, a més de corresponsals que no son fixes, a París, 

a Buenos Aires, Nova York, Mèxic i un a la Xina. 

Pel què fa a les aliances, l’ACN s’ha fet membre d’una associació d’agències del 

Mediterrani, ANSAMed, de la qual l’ACN s’ha convertit en referent digital. El segon 

acord internacional és amb l’agència EFE que, com asseguren des de l’ACN, és 

competència a Catalunya, pot ser-ho a Espanya, però no ho és a Iberoamèrica, per 

la qual cosa es podia fer una aliança. L’ACN proporciona vídeos de Catalunya a 

EFE, i aquesta dóna informació d’Amèrica del Sud a l’agència nacional catalana. 

També ha firmat un acord recentment amb TVE i Comunicàlia –que agrupa una part 

de televisions i ràdios locals –, per tal de proporcionar imatges i informatius en 

format televisiu.  

Respecte la propietat de l’agència, al llarg dels seus deu anys d’història ha anat 

canviant. L’any 1999 quan va néixer, l’ACN era pública, i estava gestionada a través 

del Consorci Local i Comarcal de Comunicació. L’any 2000 es va donar entrada a la 

iniciativa privada, amb la incorporació com a accionistes de Planeta i Invercartera, la 

societat de Caixa Catalunya que gestiona totes les participacions no immobiliàries de 

l’entitat. El 2002 va entrar com a accionista la Corporació Catalana de Ràdio i 

Televisió (CCRTV), a través de TVC Multimèdia. Finalment, l’any 2005 la Corporació 

es va convertir en soci únic de la companyia, i en aquests moments la distribució de 

l’accionariat és d’un 70% propietat del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat, i el 30% restant de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA). L’agència té pèrdues des de la seva creació, amb un dèficit 

del 60%, molt per sobre d’EFE, l’altra agència pública que opera a Catalunya. 

Pel fet de dependre orgànicament de la Conselleria de Cultura i Mitjans de 

Comunicació, està exempta de rendir comptes al Parlament de Catalunya, a 

diferència del què passa amb TV3 i Catalunya Ràdio, que estan integrades a la 
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CCMA. El president de l’Agència és Carles Mundó, que forma part de l’executiva 

d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

 

3. Llibres d’estil i normes de redacció 

3.1. Llibre d’estil EFE 

El ‘Manual de Español Urgente’,  en la divuitena edició corregida i augmentada del 

manual d’estil de l’Agència EFE, estipula un seguit de recomanacions a l’hora 

d’escriure i actua com a llibre d’estil del mitjà. De fet, l’agència estatal és l’única que 

disposa d’un llibre d’estil pròpiament dit.  

El ‘Manual’ es divideix en dues parts clarament diferenciades: la primera d’elles, la 

que marca les normes sobre redacció, s’estructura per temes i es destaquen les 

normes ortogràfiques més importants. En la segona, es fan una sèrie de llistats: de 

topònims; de gentilicis; de codis de països i de monedes; de símbols i d’unitats de 

mesura establerts per convenis internacionals. Tanmateix, es recull la grafia correcta 

de governants i de polítics “les llengües dels quals no usen l’alfabet llatí” i poden 

crear “problemes de transcripció a l’espanyol”3; d’abreviatures i de sigles. Per últim, 

es fa un recull de paraules, ordenades alfabèticament, que poden dur a confusió, o 

que tenen alguna peculiaritat ortogràfica i gramatical.   

El llibre marca com a primera norma seguir rigorosament l’ortografia de la Real 

Academia Española (RAE). A partir d’aquí, es recorden normes ortogràfiques com la 

de l’accentuació, els diftongs, els triftongs i els hiats, l’accent diacrític en 

monosíl·labs i les paraules amb doble accentuació com “médula” o “medula”, 

“policiaco” o “policíaco”. Altres normes ortogràfiques són les que regeixen l’accent en 

els demostratius, en les paraules interrogatives i en les exclamatives, i en les 

paraules compostes. 

També en la primera part es parla de la puntuació. Es detallen les regles que 

determinen si s’ha de posar una coma (fins a 18 situacions en què s’utilitza aquest 

signe de puntuació), un punt i coma, els dos punts, el punt (tant el punt i seguit, com 

el punt i a part). A més, es contemplen els signes d’interrogació i exclamació, els 

parèntesis i els claudàtors, les cometes (tant les simples, com les dobles). En aquest 

apartat reservat a la puntuació, també es detallen els usos i normes de guions, 

ratlles (–) i punts suspensius.  

                                                 
3 FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE. Manual del español urgente. Madrid: Ed. Cátedra, 
2008. p. 139. 
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Encara en la part dedicada a la redacció, es detallen altres qüestions ortogràfiques 

que poden ser conflictives, com són la dièresi, l’ús de majúscules i minúscules, 

l’accentuació i la diferenciació en grups de paraules com “porque”, “por que”, 

“porqué”, “por qué”, “adónde”, “adonde”, “donde” i “sino”, “si no”4.  

Com a última part, s’inclou un manual de lèxic i estil, que detalla recomanacions com 

ara evitar expressions molt tòpiques com ara “dar luz verde” i “meter un gol a 

alguien”; no fer servir anglicismes per norma, sinó buscar expressions en la llengua 

pròpia; vigilar les repeticions d’adverbis acabats en “ment” i evitar les redundàncies, 

que segons el Manual del Español Urgente, “ronden el 50% dels missatges d’EFE”. 

 

3.2. Llibre d’estil Europa Press 

Europa Press (EP) no disposa d’un llibre d’estil pròpiament dit, sinó d’unes normes 

de redacció a les quals tenen accés tots els redactors de les diverses delegacions de 

l’agència. 

En aquesta guia, s’especifica que la redacció ha de ser fluida i ordenada, i sempre 

amb l’esquema: subjecte, verb i predicat (complements). Cal que la notícia estigui 

redactada com si s’hagués d’explicar a algú. Pel què fa a l’estil de redacció, les 

notícies han d’explicar el què ha passat o s’ha dit “sense cap tipus d’implicació ni 

opinió, asèpticament, amb un estil directe i senzill”5.  

Quant a extensió, els paràgrafs han de ser d’entre tres i vuit línies, i la del text 

variarà segons la importància de la notícia, tot i que es procurarà no sobrepassar els 

dos folis. Els títols podran ser un o dos, també en funció de la importància de la 

notícia, que podria arribar a incloure’n un tercer si fos necessari. Aquesta guia de 

redacció estipula que els títols no poden ometre articles i pronoms.  

Pel que fa als estils, EP recomana l’ús del sistema de la piràmide invertida, que 

implica poder tallar la notícia per sota, en cas de ser necessari, i que a la primera 

part quedi el més important. No cal però, respondre a les cinc W (què, quan, com, on 

i perquè) en el lead. EP posa èmfasi en la cura dels temps verbals, sobretot en el 

cas de cites indirectes, i recomana evitar posar sempre els mateixos verbs 

declaratius: dir, afegir, assenyalar i subratllar, entre d’altres. A l’hora de citar, cal no 

abusar de les cometes perquè resten agilitat al text. També sobre les fonts, a Europa 

                                                 
4 FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE. Manual del español urgente. Madrid: Ed. Cátedra, 
2008. p. 139. 
5 “Normas de redacción Europa Press”. Madrid: Document intern. 2004. p.11.  
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Press, “totes les informacions han d’incloure les fonts, que han d’aparèixer al primer 

paràgraf o, com a molt, al segon”6. 

EP pot donar les seves informacions, quan són de rellevància, com a ‘flashos’, 

‘notícies en vermell’, o ‘avanços’. Els ‘flashos’ s’utilitzen en notícies de gran 

transcendència i tenen una sola línia. Les ‘notícies en vermell’ són aquelles 

importants a nivell de la delegació (local, regional o nacional). Aniran en vermell les 

informacions que compleixin algun d’aquests requisits: informació molt rellevant al 

seu nivell, informació no tan rellevant, però que només la tingui Europa Press, o que 

es reuneixin les dues característiques. Els ‘avanços’ es fan servir quan es pot 

anticipar part d’una informació que es preveu ampliar més tard. Pel què fa a les 

entrevistes, no es presenten en estil pregunta-resposta, sinó que es redacten en estil 

indirecte i s’inclouen les declaracions entre cometes al llarg del text. Un altre tipus de 

notícies són les encolades, que els redactors tenen preparades per caps de setmana 

i dies festius. 

Europa Press fa una agenda de previsions que envia als seus clients al vespre del 

dia anterior, i a la matinada del dia següent, pensant en les ràdios. 

Quan s’hagi de corregir una notícia o aclarir-la, s’avisarà amb la fórmula: “aquesta 

notícia corregeix (o anul·la) l’anterior amb el mateix titular”7. En cas que l’error no 

sigui responsabilitat d’EP, s’explicarà a què es deu. 

Quant a questions formals, s’especifica la normativa que regirà temes confusos com 

són l’escriptura dels números, les hores, la utilització de les sigles o els noms en 

altres idiomes. En aquest cas, no es tradueixen els òrgans, institucions o llocs que 

no tinguin correspondència en castellà, i tampoc es tradueixen les institucions i 

càrrecs de les comunitats amb llengua pròpia: “Generalitat”, o “lehendakari” o 

“Xunta”. 

 

3.3. Llibre d’estil de l’Agència Catalana de Notícies 

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) no té un llibre d’estil. De fet, ara que compleix 

deu anys de vida, s’està començant a fer tota aquesta feina de recopilar normes 

d’estil i redacció en un llibre d’estil.  

Algunes, són “un tema més ideològic” basat en la concepció del mapa català de 

comunicació, que per l’ACN va de Perpinyà a Alacant, i de Maó a Fraga. Per tant, es 
                                                 
6 “Normas de redacción Europa Press”. Madrid: Document intern. 2004. p. 7.  
7 “Normas de redacción Europa Press”. Madrid: Document intern. 2004. p. 14. 
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dóna més importància a una notícia d’aquest àmbit, que no a una que passi fora 

d’aquest territori.  

Entre altres normes no escrites que segueix l’ACN es troba la de no parlar de 

“Policia Nacional” (ja que entenen que és la nacional de Catalunya, i per tant, els 

Mossos), sinó de “policia estatal” o “espanyola”.  

En la mateixa línia, mai es parla de “Govern català”, perquè sobreentenen que el 

“Govern” al qual es refereixen sempre és el català, i que el govern que ha d’anar 

adjectivat és l’espanyol. El mateix passa amb el “president”, quan es parla del de la 

Generalitat, es diu simplement “President”, i quan es parla de Zapatero, s’especifica 

que és el “President del Govern espanyol”. 

 

4. Anàlisi de les notícies 
Tot seguit s’analitza la mostra de 75 notícies de totes les que EFE, EP i l’ACN 

publiquen en la setmana d’estudi. A aquest efecte, s’han subdividit els errors en 

diverses categories, per determinar quines són les faltes més comunes a les tres 

agències. Les categories són les següents:  

• Accentuació: faltes en dièresi i accents.  

• Ús de majúscules i minúscules. 

• Reiteracions: en aquest apartat s’hi recompten totes aquelles frases que 

repeteixen idees que ja s’han explicat a la notícia, o paraules que s’utilitzen 

moltes vegades en un mateix paràgraf, així com també paraules que 

impliquin la mateixa idea, i que siguin innecessàries, com podria ser: 

“catalans de Catalunya”.  

• Cometes dobles per simples: s’hi recullen tots els errors que tenen a veure 

amb fer servir cometes simples quan haurien de ser dobles, o viceversa. No 

s’inclouen els errors en les cites, que tenen un apartat propi. 

• Lèxic: sobretot equivocacions en noms, o en conceptes i idees.  

• Errates.  

• Puntuació: comes mal posades, manca de comes i ús de coma quan hauria 

de ser punt i coma, entre d’altres. 

• Enumeracions: errors per falta de preposicions, conjuncions o articles quan 

es parla de més d’una cosa. Un exemple seria: “Passaven a prop de terra i 

arbres”, s’hi hauria de repetir la preposició “de”: “Passaven a prop de terra i 

dels arbres”.  

• Cites: errors en cites, sobretot per mesclar estil directe i indirecte.  
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• Gramàtica: errors sobre tot en la conjugació de verbs i en la coherència entre 

temps verbals d’una notícia.  

• Valoracions: introducció de paraules o frases que poden minvar l’objectivitat 

de la notícia.  

• Estructura frase: errors que obliguen a canviar l’estructura de tota una frase.  

• Altres ortogràfiques: altres faltes com confondre b-v, q-k, que faltin 

determinants i escriure abreviatures, entre altres.  

 

  EFE EP ACN 

Accentuació 7 6 6 

Majúscules 14 4 36 

Reiteracions 14 7 12 

Cometes dobles 

per simples 

13 0 1 

Lèxic 11 17 16 

Errates 12 8 12 

Puntuació 24 49 62 

Enumeracions 16 24 20 

Cites 14 25 35 

Gramàtica 1 7 21 

Valoracions 3 5 3 

Estructura frase 1 5 3 

Altres 5 7 3 

TOTAL FALTES 135 164 230 

 

L’agència que menys errors comet és EFE (135), seguida d’EFE (164) i l’ACN (230).  

Com es pot veure en el gràfic de més avall, les faltes comunes a les tres agències 

són les relacionades amb puntuació, cites i enumeracions. Hi ha altres apartats en 

què es disparen el nombre de faltes en alguna de les agències en concret, com en el 

cas de les majúscules en l’ACN, per motius que s’expliquen més avall. També hi ha 

força errors relacionats amb les reiteracions (relacionades tant amb repetir la 

mateixa idea en diversos paràgrafs com en l’ús de dues paraules que reiteren la 

mateixa idea).  
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De les tres agències, la més ràpida és Europa Press. Si valorem les notícies que 

Europa treu abans que les seves competidores, juntament amb les que dóna en 

exclusiva (en les quals també és la primera), gairebé arriben a la meitat del total. I és 

que de 75 notícies analitzades, en 20 d’elles Europa Press és la primera, i en 13 

més és l’única agència a treure-les. Per tant, en un 44% dels teletips EP és l’agència 

més ràpida.  

L’ACN està situada en segon lloc, ja que dóna 13 de les 75 notícies en primer lloc, a 

més d’11 que dóna en exclusiva. Per tant, fins a 24 peces (32%) dóna l’ACN en 

primer lloc.  

Per últim, trobem EFE, que publica sis notícies en primer lloc, i 12 com a exclusives 

que no treuen les altres agències, la qual cosa fa un total de 18 notícies en primícia: 

un 24% del total de les notícies.  
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4.1. Anàlisi notícies EFE 

A EFE el tipus de faltes que es cometen amb més freqüència són les de puntuació 

(un 17’78% dels errors ho són), seguit dels errors en les enumeracions (11’85%) i de 

les reiteracions, els usos de majúscules i minúscules i cites (10,37% cada una 

d’elles). 

 

 



 44

Pel què fa a seccions, a EFE la secció que comet més faltes d’ortografia és la de 

Local, que en fa 33, la qual cosa suposa el 24’44% del total. Economia d’EFE comet 

30 faltes, el 22’22%, i en tercer i quart lloc hi ha cultura (26 faltes i un 19’26%) i 

política (24 faltes i un 17’78%). La secció d’EFE que menys faltes comet és Societat, 

22 faltes que suposen un 16’30%.  

 

 

També cal destacar que EFE és l’agència que té més recursos al seu abast per a 

poder evitar les faltes, ja que disposa del Manual del Español Urgente, a més de la 

Fundación del Español Urgente, la Fundéu, que és la que edita el Manual. En el 

funcionament del dia a dia de l’agència, les notícies passen per un redactor sènior, 

que no fa carrer ni notícies, sinó que es dedica a “fer taula”, només corregir i editar. 

 

 

4.2. Anàlisi notícies EP 

De la mateixa manera que a EFE, a Europa Press l’error més comú és el de 

puntuació (29’88% del total), seguit de les cites (15’24%) i dels errors en les 

enumeracions (14’63%). Completen el top cinc les errades en el lèxic (10’37%) i les 

errates (4’88%).  
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La secció que més faltes comet és cultura, que en fa 44, el 26’83% del total, seguit 

de prop per la secció de política, on s’hi poden veure 40 errors (24’39%). A la secció 

de local hi ha 32 faltes, el 19’51% del total. Societat té 28 faltes, que suposa un 

17’07% del total. La secció que menys en fa d’EP (i de totes les agències) és 

economia, que només registra 20 faltes (12’20%).  
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A Europa Press, els redactors passen les notícies pel corrector automàtic de l’editor 

de notícies, a més de donar la notícia a un dels redactors més sèniors perquè se la 

miri. Un cop fet, llancen la notícia al servidor. En el cas dels becaris, algun dels 

redactors els ha de corregir la notícia abans de passar-la pel corrector de l’editor. 

Després de modificar-la, ha de tornar a passar pel redactor perquè hi doni el vist-i-

plau final. Com a guia per escriure, disposen del Manual de Redacció, que estableix 

pautes per unificar criteris d’escriptura.  

 

4.3. Anàlisi notícies ACN 

En el cas de l’Agència Catalana de Notícies, l’error comès amb més freqüència és el 

de puntuació (26’96% del total), seguit d’errors en les majúscules (15’65%) i en les 

cites (15’22%). També es cometen habitualment faltes en gramàtica (9’13%) –

especialment casos d’errors i en enumeracions (8’7%).  

 

En el cas dels errors de l’ACN, cal destacar sobretot el gran impacte de les faltes 

relacionades amb l’ús de majúscules i minúscules. Si bé sembla un error com 

qualsevol altre, en realitat és molt més que això, ja que es tracta d’una qüestió 

ideològica, que el seu sotsdirector, Jaume Clotet, admet que existeix. I és que a 

l’hora de parlar de l’Estat espanyol o del Govern espanyol, no es posa ni estat ni 

govern en majúscules, quan la norma diu que s’ha de fer. Per contra, a l’hora 

d’escriure Govern català, s’escriu sempre en majúscules.  

 

Una altra especificitat dels errors de l’ACN és la manera de fer les cites: enlloc de 

posar-les entre cometes dobles, ho fan amb simples. No hi ha cap llibre d’estil que 

reculli això, ni cap de les altres dues agències que ho contemplin com a possibilitat. 

Si és una qüestió estilística pròpia, que sembla obvi pel fet que totes les notícies ho 

fan, s’hauria de recollir en el llibre d’estil que està en creació.  
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Per seccions, a l’ACN la secció que més faltes fa és Política, que en fa 68 (un 

29’57%), seguit de Local, que comet 54 errors (23’48%). En tercer lloc hi ha la secció 

d’economia, que acapara el 21’74% dels errors (50 en total). Les seccions que 

menys faltes tenen són societat (31 equivocacions i el 13’47% del total) i cultura, on 

n’hi ha 27 (11’74%).  

A l’ACN, les notícies es passen sempre per un corrector automàtic. Hi ha una 
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lingüista encarregada de corregir les notícies, tot i que només es mira les que fan els 

periodistes més joves, i els que fa poc que treballen per l’agència. Aquests, un cop 

se’ls ha tutelat durant un temps, i han millorat els seus errors, ja no han de fer passar 

les seves peces per la lingüista.   

 

5. Entrevistes 

5.1. Entrevista Ramon Pedrós (ex delegat d’EFE a Catalunya) 

Ex delegat de l’agència EFE a Catalunya.  

Quina d’aquestes virtuts creu que contribueix més a  la qualitat d’una agència 

de notícies: l’exclusivitat, la rapidesa a l’hora d e llançar la notícia, el rigor (que 

no hi hagi rectificacions), l’objectivitat, o una b ona redacció? 

Aquestes coses són molt relatives, perquè en un primer moment diria que totes 

tenen la seva importància. Una agència que fos molt ràpida però que hagués de 

rectificar constantment, com li passa a France Presse, perd credibilitat, però és el 

pitjor que pot passar en una agència. Si perds credibilitat ho has perdut tot. La 

credibilitat, el rigor, per mi és molt important.  

La manera de redactar, per mi ho és una mica menys, perquè en definitiva, un bon 

diari et posarà la notícia del revés, te la treballarà, posarà els elements que l’agència 

li aporta però modificarà la peça. Tot i citar només un parell de frases, normalment 

per codi deontològic s’ha de citar sempre. No es pot agafar el contingut, i menys si 

és exclusiu, i no citar. Això ho fan més aviat els diaris petits. Un diari seriós 

normalment hauria de citar.  

La rapidesa és important, però depèn de l’hora que sigui. No és el mateix ser ràpid a 

la una del migdia que a les onze de la nit. Hem arribat a fer autèntiques bogeries no 

només per ser els primers, sinó per ser guanyar uns minuts. Recordo quan estava a 

Brussel·les, que les negociacions acabaven molt tard, i eren molt importants, perquè 

eren per l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea. El fet que s’hagi d’enviar una crònica 

abans de les deu del vespre, fa que a vegades hagis d’arriscar una mica, paraula 

estranya en periodisme, però els grans periodistes ho fan. Això sí, només arrisques 

quan pots. No vol dir tirar-te a la piscina, vol dir que tens background, que coneixes 

el dossier de la negociació, i en funció d’això tens prou informació com per intentar 

fer una interpretació del què està passant. El dia que s’esperava el final de la 

negociació, tenia la cinta de tèlex preparada, dient que s’havien acabat les 

negociacions amb èxit. Jo me’n vaig anar a la sessió negociadora, i tots estàvem 

esperant, per enviar la notícia que Espanya entraria a la Comunitat Europea l’1 de 

gener de 1986. En el moment que un dels bidells que hi havia allà, va sortir i em va 
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dir que des de la sala on es negociava havien demanat que posessin el xampany a 

la nevera, jo vaig arriscar sense tenir confirmació oficial, i vaig trucar que passessin 

la notícia: ens vam avançar potser mitja hora. Per l’hora que era, sabia que encara 

entràvem en alguns diaris.  

 

És partidari que en les agències hi hagi un lingüis ta, per qui passin totes les 

notícies abans de ser llançades? 

Jo normalment em miro totes les pàgines, titulars, peus de foto i destacats. Trobo 

una mitja de 20 o 25 faltes. La correcció seria bo, ideal, però siguem realistes, el 

servei que fa l’agència és molt bàsic. També és evident que per les necessitats i la 

situació actual de la premsa, les agències arriben on poden arribar, a mi ja 

m’agradaria que fos perfecta una crònica d’agència, i que la pogués publicar tal com 

ve, però, el més lògic és que les redaccions dels diaris se’ls mirin i sigui un material 

de treball base, fonamental, de tal manera que a partir del material de les diverses 

agències i de la informació que té el mitjà que sigui, utilitzi aquest material en funció 

del què té. Comparant-la amb altres, i amb la seva pròpia informació.  

En cas d’informació internacional sí que és convenient cròniques acabades, i amb 

titulars i tot, els mitjans petits ho necessitem. A la secció nacional i internacional la 

tenim compartida amb economia, i per fer les tres seccions tenim tres persones i 

mitja, agafes l’agència tal com et ve, valores, però en el contingut ja no hi entrem, 

perquè no tenim personal capacitat. Com millor vingui la informació millor, a vegades 

hi ha errades, i es publiquen en els diaris una errada que ve d’origen, vol dir que no 

s’ha treballat prou bé en la redacció per subsanar l’error.  

 

En què es basa un diari com La Manyana per escollir  el teletip d’una agència o 

el d’una altra? Són molt diferents?  

Et diria que sí que hi ha una certa diferència entre les tres. Hi ha temes que cobreix 

millor una agència, temes una altra. L’ACN té un perfil més definit en el tema local, i 

EFE i EP es disputen més la vocació de gran agència nacional. Normalment l’ACN 

pot cobrir-te millor temes locals, ja que, de fet, és la seva vocació. En canvi les altres 

dues grans agències espanyoles tenen una altra missió. Pel mateix origen de 

l’agència, hi ha temes que me’n puc fiar més que d’una altra. L’agència EFE 

segurament em dóna més la versió oficial del govern, tant a Espanya com a 

Catalunya, i EP dóna una visió més liberal, òbviament parlem de matisos, perquè la 
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informació és la que és, però poden haver-hi algun tipus de notícies més o menys 

fiables segons l’agència.  

 

Creu que les agències donen suficient importància a  les notícies d’àmbit local? 

Quina de les tres agències que operen a Catalunya ( ACN, EFE i Europa Press) 

creu que té més notícies locals? 

Aquesta és una batalla que tenim els diaris locals amb les agències, ja que sempre 

els demanem  que augmentin la informació local, entenent local fins i tot per la 

catalana. Ara bé, això de no tenir molta informació local és un vici, però també és 

una virtut. Si hi hagués una agència que donés totes les informacions comarcals, 

gairebé els diaris locals no tindríem raó de ser. A mi m’encantaria que una agència 

em cobrís la informació bàsica de convocatòries, rodes de premsa i conferències, i 

que em deixés els redactors del diari per temes propis, però sé que no li puc 

demanar a cap agència això. Com ja he dit, l’agència que ens proporciona més 

notícies a nivell local és l’ACN.  

 

Té la impressió que la crisi econòmica actual, i la  consegüent retallada de 

despeses de les empreses, pot influir en la qualita t de la informació que envien 

les agències? 

Només cal que et digui que a La Manyana teníem quatre correctors, i ara hem 

passat a tenir-ne un, i només els caps de setmana. La manca de recursos fa que la 

qualitat de qualsevol mitjà pugui decaure. En èpoques de crisi, és molt difícil que es 

pugui fer un treball perfecte amb la cobertura de tots els llocs de treball que són 

necessaris. Si hi ha diaris que no tenen correcció, imagina’t les agències. La 

Manyana en té un de cap de setmana perquè hi ha menys gent, i hi ha més 

necessitat. 

 

Fins a quin punt creu que arriba la dependència de les fonts institucionals en 

les agències? Que l’agenda marqui el dia a dia d’un a agència és bo? 

En el cas d’EFE, és clara la dependència de les fonts institucionals. Quan vaig 

arribar a Espanya, després de les meves corresponsalies a l’exterior, va ser quan 

més em vaig adonar de la dependència oficial de l’agència EFE. Et puc garantir que 

mentre vaig estar a fora, mai havia rebut instruccions. Et deixen una mica que 

t’organitzis la feina, et poden demanar temes, però com enfocar un tema o com 

orientar una notícia o com incidir més en una qüestió o una altra no m’havia passat 

mai fins que vaig arribar a Barcelona. En aquella època, el govern socialista de 

Felipe González i d’Alfonso Guerra estava molt enfrontat amb el govern de Jordi 

Pujol: hi havia el cas de Banca Catalana, i Madrid exigia que apretéssim en aquest 
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tema, per posar contra les cordes a Jordi Pujol. Això dóna una visió clara de les 

servituds que té una agència oficial com era EFE en aquell moment, i com continua 

sent ara, perquè depèn sobretot dels pressupostos de l’Estat.  

 

 

Quan dirigia l’agència EFE, quins canvis o quines m esures va prendre per 

millorar la qualitat del servei que proporcionaven?  

Com a prioritat, m’interessava reforçar local, que en aquell cas volia dir Barcelona. Hi 

havia tanta gent a local com a economia i esports, i hi havia un dèficit d’informació. 

També, i sobretot, ho volia millorar incidint en la xarxa de corresponsals. Vaig 

treballar bastant, i es va passar d’uns 14 ó 16 corresponsals treballant a més de 40, 

per poder posar almenys un corresponsal a cada capital comarcal.  

 

En agències internacionals, com EFE, com es pot ver ificar les informacions 

enviades pels corresponsals? O se’ls dóna via lliur e, i es publiquen al moment 

les notícies internacionals? 

Per això hi ha un delegat que distribueix la feina i la supervisa, i l’orienta des del punt 

de vista professional. Se suposa que el delegat és el que té més experiència, i com a 

tal, distribueix la feina, decideix les cobertures i fa les seves previsions. Tot i així, és 

cert que els redactors poden fer les seves propostes de temes en funció de la 

informació que tenen, i de les propostes que tenen. A partir d’aquí es fa la previsió, 

s’envia a Madrid, destacant el més important. A Rússia em vaig trobar amb 

periodisme molt oficialista, amb poques informacions, i tot força condicionat. A Estats 

Units hi havia el problema contrari: una quantitat enorme d’informació que s’havia de 

seleccionar. Això és el que sap fer un periodista i sobretot un d’agència, que ha de 

tenir capacitat de síntesi i valoració. S’ha de tenir valentia i gosadia, perquè retalles 

coses, però ho has de fer sense mutilar-les, deixant viu el cos de la informació. Quan 

més exuberància informativa hi hagi en un país o ciutat, més esforç de valoració i de 

selecció s’ha de fer.  

 

Un dels valors clau per una agència, i en general, per un mitjà de comunicació, 

és la seva reputació. Quins són els factors clau pe r evitar errors, per 

aconseguir el màxim rigor en les informacions? 

El factor clau és, per sobre de tot, evitar errors. Tot i així, la capacitat d’error de 

l’ésser humà és infinita, i del periodista també. Es poden confondre noms, atribuir 

malament les fonts, dir càrrecs que no són...Normalment quan un periodista afronta 

una informació, s’ha de preparar. No es pot anar a fer una entrevista sense saber qui 
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és, s’ha de preparar una mica, i una roda de premsa també. Sinó, no sabràs si 

t’enganyen o no, o quin producte t’estan venent.  

Per aquest rigor, s’ha de començar per la preparació del periodista. A Estats Units hi 

ha redaccions de 250 persones, i veus 3 o 4 periodistes seguint un sol tema. Són 

periodistes que tenen molts anys d’experiència, i que han estudiat més d’una 

carrera. Aquesta preparació, aquí no hi és. A Espanya se surt de la facultat amb 

massa dèficits. És molt important, per una bona informació, la selecció de bon 

personal, formar-lo, preparar-lo, i també la supervisió dels seus caps, que han 

d’evitar els errors, que són els que deterioren una agència. També pot deteriorar la 

imatge d’una agència un posicionament polític massa marcat. En el tema de no 

cometre errors, s’ha de tenir en compte també el tema jurídic. Un ha de saber que la 

llibertat d’expressió no serveix per dir segons quines bajanades, i en una agència 

encara és més important, ja que una agència multiplica els seus errors, perquè ho 

envia a molts mitjans i empreses.  

 

Pensa que els grans mitjans internacionals (New Yor k Times, Financial Times, 

per exemple, influeixen en el punt de vista dels co rresponsals internacionals 

d’una gran agència? 

Sort que hi són. No només influeixen, sinó que per la pròpia naturalesa del 

periodisme americà, que per mi és el millor, es fa un periodisme una mica millor. 

Aquí estem cansats d’agafar una informació de qualsevol tema important, i no 

entendre’n res, perquè se suposa massa sovint que el lector ja sap de què va. Això 

en les agències encara s’accentua més. Per espai, i per naturalesa, no pots estar 

sempre contextualitzant. En una agència americana, almenys al tercer o quart 

paràgraf, en dues línies ja t’ho ha contextualitzat. Tampoc es fa un periodisme tan 

declaratiu com aquí. Jo he vist i he patit aquests polítics que truquen per fer 

declaracions. Això és impensable a qualsevol altre país. Com a molt, d’una 

conversa, poden utilitzar tres o quatre frases, de tota una declaració, i sempre 

incloses en el cos de la informació. Una informació no és la declaració en sí, sinó 

que és el tema que s’està treballant i investigant. Si interessa una opinió pel que 

sigui, pel valor que té, o pel que representa la persona que la fa, ja s’incorporarà. 

Aquí, no. Pots agafar un tema d’actualitat o un escàndol polític, i si no l’has seguit 

pots escriure una crònica sencera sense saber massa què ha passat.  
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5.2. Entrevista Daniel Arasa (ex redactor en cap d’ Europa Press 

Catalunya) 

 

Quina d’aquestes virtuts creu que contribueix més a  la qualitat d’una agència 

de notícies: l’exclusivitat, la rapidesa a l’hora d e llançar la notícia, el rigor (que 

no hi hagi rectificacions), l’objectivitat, o una b ona redacció? 

Totes han de ser-hi. Potser el més important és la rapidesa amb què es dóna la 

notícia. I a més, això varia segons èpoques. Històricament per les agències el que 

ha estat clau és precisament la rapidesa: tenir la notícia en exclusiva o ser la primera 

agència en donar-ho. Això avui en dia s’ha dinamitat. Per quina causa? Per internet. 

Avui en dia quan una agència dóna una notícia, als 3 minuts la té tothom. Per tant, la 

rapidesa no és tant important ara en el sentit que de seguida queda matada perquè 

els altres mitjans ja l’han donat. Aquest fenomen de la pèrdua d’importància de la 

rapidesa en les agències ja s’havia donat abans, amb les ràdios, ja que quan una 

donava la notícia ja trencava l’exclusiva. Amb internet, això s’ha accelerat. 

Avui en dia aquesta importància de la rapidesa ja no és tan gran.  

L’objectivitat també penso que ha de ser molt important per la pròpia estructura 

d’una agència de notícies. Respecte l’exclusivitat, tot i que una agència tingui una 

exclusiva, els mitjans tant escrits com audiovisuals poques vegades citen la 

informació, se l’atribueixen i la donen com a seva. Per tant, aquesta exclusivitat cada 

vegada més queda difuminada.  

El pes de les agències ha disminuït en els últims anys: fa trenta anys, quan jo 

treballava a Europa Press, si donaves una exclusiva, a l’endemà tots els diaris la 

treien en portada i citada, i en canvi els últims anys, fins i tot amb informacions 

importants i de pes, el redactor d’un diari es limita a copiar i canviar una mica el 

teletip d’agència i signar com a seva. El treball en una agència és, per tant, molt dur, 

perquè poques vegades es reconeix la tasca del periodista.  

El redactat per mi és important, però alerta! Això no pot ser un impediment per fer la 

feina ràpid. La redacció ha de ser bona, però no necessàriament ha de ser 

extraordinària. Això sí, quant més ben redactat, millor. Però si aquest millor redactat 

ha d’anar en detriment de la rapidesa, l’objectivitat i de l’exclusivitat, no s’ha de fer. 

Les notícies importants de cada dia, el més important és que vagin de pressa. Si són 

notícies preparades amb més temps, com una entrevista o un reportatge, llavors la 

redacció és més important.  

 

És partidari que en les agències hi hagi un lingüis ta, per qui passin totes les 

notícies abans de ser llançades? 
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Sí i no. Està bé que hi sigui, però tornem al mateix: un lingüista no pot retenir les 

notícies. Quan hi ha notícies importants, no les ha de corregir. El que no pot passar 

en una agència és que, per aconseguir un llenguatge millor i que la correcció sigui 

màxima, allò no vagi amb prou rapidesa. En el cas de notícies normals del dia, es 

pot passar per un lingüista, perquè no hi ha cap problema amb retenir-la deu minuts 

més, però les notícies importants, declaracions o successos, això no es pot retenir.  

A més, s’hauria de partir de la base que el que escriu domina raonablement la 

llengua, sigui en català o en castellà. No ha de ser un literat, però sí procurar no fer 

faltes.  

 

Creu que la immediatesa amb la que treballen els pe riodistes d’agència pot 

justificar petits errors ortogràfics o gramaticals?  

Sí. Sobretot es justifica en notícies d’importància, ja que no tenen perquè estar 

retenint una notícia per fer-la correctíssima, la qual cosa no vol dir que no es faci bé, 

de fet, per controlar una mica la qualitat, per això es passa per un cap de redacció o 

un cap de secció que revisa les notícies. 

El primer lingüista a Europa Press va ser quan es va començar el servei en català. 

Per castellà no n’hi havia en la meva època, i de fet, ara tampoc.  

 

Té la impressió que la crisi econòmica actual, i la  consegüent retallada de 

despeses de les empreses, pot influir en la qualita t de la informació que envien 

les agències? 

Sí, sens dubte. I no només pels redactors, sinó perquè les agències es trobaran que 

una part dels seus clients deixarà de ser-ho. Per tant, tindran menys ingressos. A 

partir d’aquí, la qualitat d’informació se’n pot ressentir. Jo aconsellaria que s’intentés 

ser selectius amb la informació. Aquella que és laboriosa, però poc important, deixar-

la de fer. Una cosa que és poc laboriosa, que és fer una notícia a partir d’una nota 

de premsa, es pot fer perfectament. Ara bé, si s’ha de fer aquella mateixa notícia 

desplaçant-hi un redactor, i és una notícia que tindrà molt poca importància, no val la 

pena fer-la.  

 

Fins a quin punt creu que arriba la dependència de les fonts institucionals en 

les agències? Que l’agenda marqui el dia a dia d’un a agència és bo? 

Una agència en depèn molt, perquè és una subministradora de notícies per altres 

mitjans, es podria dir que és com una botiga de notícies. Diaris, ràdios, televisions, 

que són els clients de l’agència, volen que moltes informacions els les solucionin les 

agències, encara que siguin rutinàries, com per exemple les rodes de premsa. Pot 

semblar que a les agències ens deixen “la merdeta”. I és així: ens deixen ‘la 
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merdeta’, perquè quan hi ha una notícia molt bona o molt important, la volen fer ells, 

no volen que apareguin les agències. I aquesta és la servitud d’una empresa de 

serveis com és una agència de notícies: el teu client està esperant que li enviïs una 

notícia sobre una roda de premsa, per exemple. Per tant, les agències sí que han de 

cobrir coses, encara que sigui molt ingrat, perquè cal seguir una agenda marcada. I 

això és així perquè l’agència, en última instància, es deu al client, i els clients estan 

esperant aquelles notícies rutinàries.  

Pel que treballa a l’agència és dur, perquè sap que per molt que treballi, no li citaran 

una notícia als diaris ‘ni a la de tres’, fins i tot fent-ho millor, moltes vegades, que el 

propi redactor del mitjà.  

 

Un dels valors clau per una agència, i en general, per un mitjà de comunicació, 

és la seva reputació. Quins són els factors clau pe r evitar errors, per 

aconseguir el màxim rigor en les informacions? 

La credibilitat és fonamental en tots els mitjans, i molt en concret en les agències. 

Una agència a més, ho ha de cuidar molt més. Per un motiu: per la seva pròpia 

estructura i objectius, ha de servir notícies a clients molt diferents. Tant pot enviar 

notícies a El Mundo, com a El País, a la SER, com a la COPE. 

Per tant, es veuen obligades a ser molt neutrals, per fer de la necessitat virtut. I de 

fet, això s’aconsegueix, ja que el periodista d’agència es mentalitza molt. 

Saben que mai s’han de plantejar els perquès, simplement es feia la notícia amb els 

quès. En una agència, l’important és explicar els quès, no interpretar els perquès. Si 

un polític fa unes declaracions, se citen, es diu on les ha fet, i punt. 

Per això les agències no són tendencioses. Una agència sempre ha de mantenir 

aquest sentit d’objectivitat. Qui dirigeix una agència cal que formi molt els seus 

periodistes. És un perill voler contractar sempre joves perquè representen pocs 

diners per a la butxaca de l’agència. Se’ls ha de contractar, però invertir temps i 

diners a formar-los, sobretot amb l’objectivitat, amb com titular, perquè titular d’una 

manera i no d’una altra... És important gent formada, perquè la gent formada sap 

seleccionar la informació.  

Penso que les agències, en general, tenen bastanta credibilitat, molt més que els 

diaris, que sempre tenen una tendència. 

 

Què creu que distingeix Europa Press de les altres dues agències amb 

implantació a Catalunya? 

Jo puc parlar de fa uns anys, i fa sis anys, i l’ACN era molt poc important en aquella 

època. Per dir-ho d’alguna manera, érem EFE i EP. Si féssim una comparativa, 

trobaríem major rapidesa a Europa Press que a EFE, n’estic convençut. Perquè ara 
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que jo porto diverses entitats, i enviem notes de premsa, sempre surt abans per 

Europa Press que per EFE. Aquesta rapidesa ve de lluny. 

És històrica i té diverses vessants. En primer lloc, Europa Press té un sentit més 

d’empresa privada, i l’empresa privada d’entrada té més rapidesa que una empresa 

que funciona d’una manera funcionarial, com és EFE, on s’ho prenen més amb 

calma. En segon lloc, per determinades notícies, no tant per ara, sinó en temps 

passats, les notícies Europa Press les donava quan volia, mentre que EFE havia de 

passar per moltes trucades, permisos i autoritzacions abans de donar-la. I l’exemple 

paradigmàtic és la mort de Franco, que encara hi ha qui diu que la va donar primer 

EFE. És metafísicament impossible. Només per la gran quantitat de trucades que 

s’havien de fer a EFE per aconseguir permís per publicar una notícia com era la mort 

de Franco, era impossible que la donessin abans. Podria ser que l’haguessin sabut 

abans, però no que la publiquessin. I el mateix ha passat amb altres grans notícies, 

com el 23-F. El famós “Tranquilo, Jordi, tranquilo”, del Rei Joan Carles a Jordi Pujol, 

el vaig donar jo, i hi havia un redactor d’EFE, que segurament per les trucades i 

confirmacions que va haver de fer, ho va donar més tard.  

Aquesta rapidesa és una força que té Europa Press per sobre d’EFE.  

A més de la rapidesa, a EP també ens beneficiava el fet de no ser vistes com 

l’agència oficial. En el cas de la informació política, qui genera més notícies, perquè 

li convé destapar draps bruts del govern és l’oposició. I l’oposició sol tenir més 

tendència a donar aquestes notícies a l’agència privada, per evitar alguna 

manipulació per part de la pública. I en canvi, la informació provinent del govern, es 

tracta de temes molt més transparents, de l’acció de govern, i hi tenen accés tots els 

mitjans.  

A més, l’esperit de treball és diferent. A Europa Press, quan arriba una nota de 

premsa, s’intenta fer quasi a l’instant. En canvi, a EFE a vegades es queden al 

damunt de la taula.  

 

Quan llegia una notícia feta per algun redactor d’E P, què esperava trobar-hi? O 

què no volia trobar-hi? En definitiva, què ha de te nir la notícia perfecta? 

En el cas d’una notícia de cada dia, esperava que el redactor no partís d’una posició 

predeterminada. Jo volia que estigués feta en un sentit molt professional, és a dir, 

amb molta objectivitat, i que el redactor tingués aquella capacitat de seleccionar el 

que és important del que no.  

Quin va ser el seu cavall de batalla quan va entrar a Europa Press com a cap de 

redacció? 

Jo sóc dels que diuen que “se hace camino al andar”. Jo portava sobretot la part de 

redacció que no la part estratègica. I a més, no em vaig plantejar cap tema en 
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concret, sinó simplement anar fent el dia a dia. No tenia grans estratègies, que, a 

més, les agències tampoc tenen massa, ja que són servidors de molts diaris i mitjans 

diferents, i per tant, ho ha de cobrir tot. Em basava sobretot el treball diari, intentar 

fer les notícies el més objectives i ràpides possibles, tot i que això pugui semblar un 

objectiu poc ambiciós, al no plantejar-me res més concret.  

Jo tenia un problema, que era la poca estabilitat dels redactors: entraven a l’agència, 

aprenien, i marxaven, i intentava evitar-ho.  

I una altra de les coses que em vaig plantejar, que pot semblar xocant, va ser no 

perdre el contacte amb la realitat, que és un dels perills a què s’enfronten els que 

dirigeixen mitjans de comunicació. Jo no volia quedar-me al despatx, i en contra del 

què diuen alguns, que el cap de redacció ha d’estar dirigint des del despatx, jo 

preferia sortir, per mantenir els contactes, i per mantenir-se en la realitat informativa.  

 

5.3. Entrevista Jaume Clotet (sotsdirector de l’ACN) 

 

Quina d’aquestes virtuts creu que contribueix més a  la qualitat d’una agència 

de notícies: l’exclusivitat, la rapidesa a l’hora d e llançar la notícia, el rigor (que 

no hi hagi rectificacions), l’objectivitat o una bo na redacció? 

Jo crec que la bona redacció cal, però no és el més important. El més important són 

la rapidesa i el rigor. La resposta a això sorgeix de la pròpia essència del què és una 

agència.  

El meu cap, per exemple, diu que hem de fer temes propis. I jo hi estic d’acord, però 

també és cert que l’agència li ha de vendre temps a l’abonat, dient-li que no cal que 

vagi a la roda de premsa perquè ja hi va l’ACN. D’aquesta manera, el mitjà en 

qüestió només hi ha d’anar si ha de fer una pregunta en concret per un tema propi. 

Però això no es fa gaire, ja que si vas a una roda de premsa, et trobes tots els 

mitjans i les agències. En el 90% dels casos acaba passant que el que publicarà el 

mitjà sobre aquella roda de premsa serà el mateix que dirà el nostre teletip. Per tant, 

li pots dir al mitjà que no hi vagi, que l’ACN se n’ocupa, i així el redactor del mitjà 

generalista pot dedicar-se a temes propis.  

En el cas de l’agència, els temes propis no ha de ser allò principal que faci el 

redactor, amb un tema propi al dia n’hi hauria prou.  

Per mi, per tant, el més important és la rapidesa, i també no donar fe d’errates, 

perquè l’agència queda fatal.  

 

És partidari que en les agències hi hagi un lingüis ta, per qui passin totes les 

notícies abans de ser llançades? 
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En un país normal no, però com que som un país anormal, subnormal a 

vegades...Llavors sí. En parlava avui amb una periodista, i comentàvem que en els 

diaris en castellà no hi ha correctors, ja que s’entén que el qui parla castellà ja sap 

escriure’l. A França, per exemple, se suposa que qui escriu a Le Monde ja sap 

escriure en francès.  

A l’ACN fem un examen lingüístic que no és vinculant, tot i que jo el faria vinculant. 

No ho és perquè a vegades no pots triar.  

La realitat és que no hi hauria d’haver lingüistes, però la gent que surt de la facultat 

fa faltes i necessitem corregir-les. A l’ACN tenim un corrector, tot i que no tot passa 

per ell. Quan entra algú nou a l’agència, se l’edita i se’l vigila: si veiem que ho fa molt 

bé, no cal seguir-lo vigilant, i les seves notícies s’emeten directament. Si no, se’l va 

controlant durant un temps. En el nostre cas tenim una filòloga que s’encarrega 

d’aquesta feina. Sempre hi ha conflictes entre el llenguatge periodístic i la filologia, 

per verbs com “decretar“, que tècnicament només es poden fer servir en casos molt 

concrets, i la filòloga sempre ens ho modifica, però periodísticament es fa servir 

bastant.  

També tenim un corrector automàtic, que s’ha de passar en totes les notícies.  

 

Creu que la immediatesa amb la que treballen els pe riodistes d’agència pot 

justificar petits errors ortogràfics o gramaticals?  

Un error mai es justifica. Es com justificar-li a un policia que té pressa, que agafi un 

lladre i li dispari un tret. Per tant, com a excusa no em val.  

 

Té la impressió que la crisi econòmica actual, i la  consegüent retallada de 

despeses de les empreses, pot influir en la qualita t de la informació que envien 

les agències? 

Al revés. Això ens beneficia a nosaltres, sobretot les públiques, EFE i nosaltres. No, 

en canvi, a Europa Press. Un grup d’un diari, per exemple, davant la caiguda de 

publicitat o vendes comença a retallar en col·laboradors, com poden ser fotògrafs o 

corresponsals. Les agències cobreixen això. Aquests últims temps, diaris d’àmbit 

estatal que a Catalunya tenien gent, ara ja no tenen col·laboradors, i necessiten els 

nostres serveis, que són de foto, tall, àudio i  vídeo.  

 

Fins a quin punt creu que arriba la dependència de les fonts institucionals en 

les agències? Que l’agenda marqui el dia a dia d’un a agència és bo? 

En el cas d’una agència, jo crec que és el que hem de fer. L’agència es fa sobre 

l’agenda del dia. De fet, el dia abans a les nou del vespre, s’envien les previsions 

dient què cobrirem al dia següent. També es fan les coses no previstes, com 
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assassinats, explosions, etc. Però l’ACN ha d’anar amb l’agenda del dia, perquè el 

mitjà ho està esperant. Si jo fos un diari, ho faria al revés. Miraria què hi ha 

l’endemà, i en cas que hi anés l’agència, jo no hi aniria, a no ser que es vulgui fer 

una pregunta per un tema propi.  

En l’agència crec que els temes propis s’han de fer en la mesura que puguem; no 

ens han d’obsessionar.  

 

Un dels valors clau per una agència, i en general, per un mitjà de comunicació, 

és la seva reputació. Quins són els factors clau pe r evitar errors, per 

aconseguir el màxim rigor en les informacions? 

Fem molt pocs errors. Ara bé, jo distingiria dos tipus d’errors, els nostres, i els que no 

són culpa nostra.  

Si ens hem equivocat, posem fe d’errades.  

Els altres errors són aquells que en realitat no ho són, és a dir, que la font t’ho ha dit 

malament. Per exemple, un bomber que et certifica que han cremat 7 hectàrees, i 

eren 17. No posem fe d’errades, escrivim “els bombers matisen”. 

Aquest no és un error pròpiament dit, com tampoc no ho és quan una notícia canvia 

després d’haver-la publicat. Per exemple: tres persones moren en un accident de 

cotxe, titulem així, i després un dels ferits mor, i per tant la xifra de víctimes 

ascendeix a 4. Això tampoc no és un error, i ho canviem fent una altra noticia. El 

problema pot ser que al cercador segueix apareixent el teletip en què es deia la 

notícia anterior, perquè mai modifiquem teletips anteriors. Si un periodista d’una 

ràdio, per exemple, busca aquest accident de cotxe, al cercador de l’ACN, pot ser 

que li surti la primera notícia. En aquell moment era correcta, no un error.  

A l’ACN, solem fer una sola correcció per setmana, no ens equivoquem gaire més. 

 

Què creu que pot aportar l’ACN al panorama informat iu català, que no donin 

EFE ni Europa Press? 

Tot. Una visió diferent. Aquest és un tema molt més ideològic.  

El mapa català de comunicació, que per nosaltres va de Perpinyà a Alacant, i de 

Maó a Fraga, és el nostre. A nosaltres ens importa molt més un mort a Torregrossa, 

que no tres morts a Osca. A la nostra gent li interessa més això que l’altre, i per tant, 

ho expliquem des del nostre punt de vista, sense desmerèixer l’altre accident 

d’Osca. Ho donem tot des del punt de vista català, tot i tenir diversos corresponsals 

fora de Catalunya. Si el govern espanyol diu que l’atur ha pujat el maig, el nostre 

home a Madrid es preguntarà quants nous aturats hi ha a Catalunya, i això és el que 

publicarem. Sempre ho donem en clau catalana. I això, amb tot.   
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Un altre exemple: si el tercer premi de loteria cau a Girona, i el primer a Sevilla, 

nosaltres donarem com a notícia el tercer a Girona. Posem sempre temes de 

proximitat de Catalunya, i els que són de fora, intentem donar-los des d’una visió 

catalana pròpia i desacomplexadament.  

Actualment, tenim dos corresponsals a Madrid, un a País Basc, un a Brussel·les, i 

després, de corresponsals que no són fixes, en tenim un a París, un a Buenos Aires, 

un a Nova York, un a Mèxic i un a la Xina, però no són només nostres.  

A Catalunya ens dividim per vegueries, que són una divisió molt racional, ja que per 

exemple, no té res a veure Lleida amb el Pirineu.  

 

Quan llegeix una notícia feta per algun redactor de  l’ACN, què espera trobar-

hi? O què no vol trobar-hi? En definitiva, què ha d e tenir la notícia perfecta? 

Espero resoldre el problema del meu abonat. Si tinc un diari o una radio abonats i 

reben un teletip d’un judici, per exemple, que no es quedin amb dubtes. Que no 

hagin de trucar a l’agència per preguntar, perquè això és molt humiliant. 

També espero que es contestin les preguntes: què, qui, quan, com, perquè i on. Si 

està més o menys ben redactat m’és igual. I que sigui ràpid. També hi ha un tema 

ideològic que cuidem. Nosaltres, per posar un exemple, “la policia nacional” no ho 

diem mai, diem o la “policia estatal” o la “policia espanyola“. Un altre exemple, és 

que no volem que hi hagi les paraules “Govern català”. Quan hi ha la paraula 

”Govern”, entenem que es el nostre, i per tant, quan haguem de parlar del de Madrid, 

ja especificarem que és el Govern espanyol. El Govern és el nostre, el que s’ha 

d’adjectivar és el de Madrid, com a Govern espanyol. El president per nosaltres és 

Montilla, agradi o no, i quan es parli de Zapatero ja s’adjectivarà, i es dirà president 

del govern espanyol, o president espanyol.  

 

Tenen llibre d’estil? 

S’està fent. Com que fem 10 anys, estem fent tot el que no hem fet en aquest temps. 
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Conclusió 
 

A l’hora de determinar quina de les tres agències és la millor, es topa amb les 

generalitzacions, que mai són bones. Dir que EFE és millor que Europa Press en 

tots els àmbits és arriscat, i més quan l’una té més facilitats econòmiques que l’altra 

pel fet de ser pública. Dir que Europa Press és millor que l’ACN és tancar les portes 

a una agència que és encara molt jove per estar consolidada. En general, parlar de 

la millor agència de notícies és difícil, ja que dependrà de la importància que es doni 

a diversos factors com ara la rapidesa, el rigor i una bona redacció.  

 

Ara bé, es poden marcar unes certes línies respecte quins són els punts forts i febles 

de cada agència, i quin és el panorama de les agències a Catalunya.  

En les entrevistes fetes a cada un dels representants de les agències, es dóna el 

seu punt de vista respecte quina és la virtut més important en una agència de 

notícies – l’exclusivitat, la rapidesa a l’hora de llançar la notícia, el rigor, l’objectivitat, 

o una bona redacció –.  

Per l’ex corresponsal d’EFE i ex delegat d’EFE a Catalunya, Ramon Pedrós, totes 

tenen la seva importància, tot i que, si n’ha de destacar alguna, es decanta per la 

credibilitat.  

En canvi, tant Daniel Arasa, ex redactor en cap d’Europa Press a Catalunya, com 

Jaume Clotet, sotsdirector de l’ACN coincideixen a remarcar la importància de la 

rapidesa a l’hora de destacar la virtut més important en una agència. Clotet, com 

Pedrós, també creu que és important el rigor.  

Si ens basem en aquests criteris, i entenem que la millor agència és aquella que 

sigui més ràpida, hem de concloure que Europa Press guanya la partida, i és, de 

llarg, la millor agència de les tres que operen a Catalunya. Del total de 75 notícies 

analitzades, 25 de cada agència, en un 44% (33 notícies) Europa Press és la 

primera. La seguiria en qualitat l’ACN, que és la més ràpida en el 32% de les 

notícies (24 peces). Per últim, EFE, que en dóna 18 en primícia, la qual cosa suposa 

un 24%.  

Les explicacions d’aquesta victòria d’Europa Press sobre l’ACN i EFE es troben en 

les explicacions tant de Daniel Arasa com de Ramon Pedrós. Els dos coincideixen 

en l’excés de controls que hi ha a EFE, que endarrereixen la feina. “Quan vaig 

arribar a Espanya, després de les meves corresponsalies a l’exterior, va ser quan 

més em vaig adonar de la dependència oficial de l’agència EFE”, Pedrós 

assegurava. Arasa parlava també d’aquests filtres: “Per determinades notícies, no 

tant ara, sinó en temps passats, EFE havia de passar per moltes trucades, permisos 
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i autoritzacions abans de donar-la”. Aquesta dependència, i aquests filtres que a 

l’agència pública estatal s’han de passar, a Europa Press no. Daniel Arasa, a més, 

assegura que EFE treballa d’una manera “funcionarial”, no com Europa Press, que 

té “un sentit més d’empresa privada”.  

 

Si partim de la base que la millor agència és aquella que comet menys errors, 

llavors, clarament, parlem d’EFE. Part d’aquest èxit és degut al potent departament 

lingüístic que té l’agència: no només tenen la Fundéu (Fundación del Español 

Urgente), sinó que a més, són l’única agència amb un llibre d’estil com a tal. Europa 

Press, no té llibre d’estil, però sí manual de redacció. L’ACN no té ni una cosa ni 

l’altra, fet que explica, en part, que sigui l’agència amb més errors de les tres.  

En termes absoluts, en els teletips d’EFE es comptabilitzen 135 errors, en els 

d’Europa Press, 164, mentre que l’ACN fa 230 errors. A les tres agències 

coincideixen els tipus d’errors més comuns: puntuació, errors en les cites i 

enumeracions.  

 

En el cas d’EFE, la millor de les tres en aquest sentit, l’error més habitual és en la 

puntuació, sobretot en l’ús de comes per marcar incisos, (17’78% del total d’errors), 

seguit d’errors en les enumeracions (11’85%), i en tercer lloc, a parts iguals, faltes en 

majúscules i minúscules (10’37%) i errors, majoritàriament a l’hora de fer les cites en 

estil directe (10’37%). A EFE, la secció més correcta és societat (22 faltes, que 

suposen el 16’30% del total d’errors d’EFE); la que més faltes fa, Local (33 faltes, el 

24’44%).  

 

Pel què fa a Europa Press, que registra un total de 164 faltes en els seus teletips 

analitzats, els errors més comuns són: puntuació (29’88%), cites (15’24%) i 

enumeracions (14’63%). Per seccions, la que menys faltes fa és la d’economia, que, 

a més, és la secció de les tres agències en què es fa menys faltes: només 20 

(12’20%). La secció d’EP que comet més faltes és la de cultura (fa 44 faltes, el 

26’83% del total de faltes d’EP).  

 

A l’ACN l’error més habitual és el de puntuació (26’96%), seguit dels errors en les 

cites (15’22%) i en gramàtica (9’13%). Per seccions, la que menys errors comet és 

cultura (11’74% de les faltes de l’ACN), i la que més, política (29’57% del total).  

 

Les agències busquen també ser citades als diaris, i aquesta també pot ser una 

prova de la seva qualitat informativa. En aquest cas, tant EFE com Europa Press 

tenen notícies publicades als diaris estudiats en la setmana del 23 de febrer a l’1 de 
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març, mentre que l’ACN no en té cap. En aquest aspecte, també guanyaria en 

qualitat EFE, de la qual es publiquen (i citen) 29 notícies als diaris ABC, Avui, El 

Mundo, El País, El Periódico i La Vanguardia. En segon lloc quant a qualitat es 

trobaria Europa Press, que té 16 notícies publicades als diaris en aquella setmana. 

De totes maneres, jutjar la qualitat informativa d’una agència a partir de les notícies 

que se li citen al diari no és del tot just, sobretot tenint en compte que hi ha molts 

diaris que publiquen notícies de les agències i no les citen, o les firmen com 

“redacció” o “agències”. A més, en aquest cas, l’ACN parteix amb desavantatge, ja 

que només hi ha dos diaris en català: l’Avui, i El Periódico. EFE i Europa Press, en 

canvi, no tenen aquest problema, ja que tenen un servei en català, del qual també 

poden fer ús els diaris en català, i per tant, no es tanquen cap porta. Dels diaris 

estudiats, el que més cita és l’ABC, que cita 13 notícies en la setmana d’estudi, 

seguit de La Vanguardia, que en cita 10. El rotatiu que cita menys agències és l’Avui, 

que només cita 4 notícies. A EFE, el diari que més notícies li cita és l’ABC, mentre 

que a EP, El Mundo és el que li cita més peces.  

 

Si basem la qualitat informativa en l’objectivitat de les agències, un dels factors més 

difícils de quantificar, les agències que menys valoracions contenen en els seus 

teletips són EFE i l’ACN, de les quals només s’han comptabilitzat tres expressions 

subjectives. A Europa Press se’n compten fins a cinc. De totes maneres, aquesta 

xifra és fictícia, en el cas de l’ACN, ja que partint de les declaracions de Jaume 

Clotet sobre els temes ideològics de l’agència, podem saber que les minúscules en 

paraules com “estat espanyol” o “govern espanyol”, no responen a un error 

ortogràfic, sinó a una voluntat expressa de situar aquestes paraules en un àmbit 

diferent al què podria ser “Govern català”. A més, tenint en compte que el mateix 

sotsdirector de l’ACN admet que hi ha qüestions ideològiques, podem assegurar que 

la menys objectiva de les agències és, precisament, l’ACN. L’agència que ho és 

més, quantitativament parlant, és EFE.  

 

Si fem una radiografia de quin tipus de peces es fan en una agència de notícies, es 

pot dir que estan basades sobretot en notícies de societat (a EFE un 31% de les 

notícies ho són; a Europa Press, un 40%, mentre que a l’ACN un 38% de les notícies 

són de societat), i que les que tenen menys influència són les notícies culturals i les 

locals. En el cas de les culturals, a EFE ho són el 13% de les notícies llançades, a 

EP el 9%, i a l’ACN el 7%. Pel què fa a les notícies locals, a excepció feta de l’ACN, 

on les notícies locals sobrepassen les culturals, tant a EFE com a EP són uns 

percentatges relativament baixos, un 4% i un 7%, respectivament. A l’ACN hi ha un 
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18% de notícies locals, pel seu clar perfil local, part de la seva essència des del seu 

naixement.  
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Annexes 

Notícies publicades per les agències 

Recull notícies EFE  
 

1.1. Cultura 

23/02/2009  06:49  CUL 

CAT ÓSCAR PENÉLOPE CRUZ 

Jaume Roures dice Óscar a Penélope Cruz culmina gran carrera por la película 

Barcelona, 23 feb (EFE).- Jaume Roures, productor de "Vicky Cristina Barcelona", ha declarado 

hoy que el Óscar a la actriz Penélope Cruz "culmina una gran carrera por la película". 

 

En una declaraciones al programa El Mon, de RAC1, recogidas por Efe, Roures se ha referido a la 

próxima cinta que producirá a Woody Allen, y que se rodará este verano en Londres. 

 

Ha señalado que "esta semana sabremos el nombre de la actriz principal", y lo único que ha 

adelantado es que nunca ha rodado con Woody Allen. 

 

Penélope Cruz se alzó hoy, gracias a su papel de mujer desquiciada en "Vicky Cristina Barcelona", 

de Woody Allen, con el Óscar a la mejor actriz secundaria, algo nunca logrado por una intérprete 

española. 

 

El galardón, el primero de la noche, supone un hito para el cine español y un antes y después para 

la actriz española, que ya había sido candidata en 2006 por su papel en "Volver", de Pedro 

Almodovar.  

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: el cognom del director manxec de ‘Volver’ va accentuat. Per tant, 

en l’últim paràgraf caldrà corregir-ho: “[...]que ya había sido candidata en 

2006 por su papel en "Volver", de Pedro Almodóvar”. Oscar va sense accent, 

ja que es tracta d’un nom anglès.  

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació. Els títols de les pel·lícules no van 

entre cometes dobles, sinó simples: ‘Vicky Cristina Barcelona’.  

 

• Lèxic: el programa de RAC1 al qual es refereix la notícia no és “El Món”, sinó 

“El Món a RAC1”. En l’últim paràgraf, apareix l’expressió “supone un antes y 

un después”, però el redactor ha oblidat el determinant “un”.  



 67

  

• Gramàtica: al segon paràgraf hi ha una manca de concordança entre el 

determinant i el substantiu, el determinant està en singular, mentre que el 

substantiu, en plural. Per corregir aquest error: “En unas declaraciones al 

programa [...]”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, EFE s’avança hores a Europa Press, que treu la notícia 

passades les onze del matí, i a l’ACN, que ho fa a les 12.36.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, les declaracions de Roures a RAC1.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 8.49, mentre que les seves competidores 

no ho fan fins les 11.21, en el cas d’Europa Press, i les 12.36 en el de l’ACN.   

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

25/02/2009  11:13  CUL 

CAT SALVADOR BOTONS 

Violoncelistas de Barcelona estrena una obra del compositor Salvador Brotons 

Barcelona, 25 feb (EFE).- El grupo "Violoncel·listes de Barcelona" estrenará el 4 de marzo en las 

Cotxeres del Palau Robert de Barcelona "Lament i Divertiment per a tres violoncels, op.113" de 

Salvador Brotons, según ha anunciado hoy el Palau Robert. 

 

El compositor Salvador Brotons ha dedicado su nueva obra al trío de violoncelos, que la 

interpretará en un concierto de recaudación solidaria que se celebra dentro del ciclo "Concerts 

2009". 

 

La recaudación que se obtiene en los conciertos del ciclo, en el que colabora la Agencia Catalana 

de Cooperación al Desarrollo, se destina a la financiación de un proyecto solidario de prevención y 

atención al Sida en Guatemala". 

 

Nacido en Barcelona, Brotons estudió flauta, composición y dirección de orquesta y ha escrito 

numerosas obras de cámara y sinfónicas, muchas de las cuales han resultado premiadas. 

 

El grupo de intérpretes, formado por los músicos Lluís Claret, Anna Mora y Daniel Claret, también 

interpretará en el concierto el "Divertimento en re major" de Franz Joseph Haydn y el "Trío en do 

major" de Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
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"Violoncel·listes de Barcelona" nació a partir del deseo de Lluís Claret de compartir con su familia 

el placer por la música. Su base es el trío formado por él mismo, Anna Mora y Daniel Claret, 

aunque ampliable a tantos violoncelos como haga falta de acuerdo con el repertorio. EFE. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al tercer paràgraf hi ha un error de mecanografia, ja que 

apareixen unes cometes dobles que no hi haurien de ser. A l’avant-títol, hi ha 

un error també tipogràfic, en oblidar una “r” del cognom del compositor. Per 

tant, hauria de ser: “CAT SALVADOR BROTONS”.  

• Puntuació: el grup ‘Violoncel·listes de Barcelona’ va entre cometa simple, no 

doble. Després de “Lament i divertiment per a tres violoncels, op 113” hi va 

una coma. També falten un parell de comes al cinquè paràgraf, després de 

“Divertimento en re major”, després de “Franz Joseph Haydn” i després de 

“Trío en do major”.  

 

• Lèxic: la notícia no té errades de lèxic.  

  

• Gramàtica: és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, cap altra de les agències dóna aquesta notícia, i per tant, 

EFE té la primícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, només se cita el Palau Robert com a font.  

Sobre rapidesa: EFE dóna aquesta notícia el 25 de Febrer a les 13.13, la resta 

d’agències no escriuen sobre el tema.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

26/02/2009  11:14  CUL 

CAT IEC-MIEMBROS 
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Jordi Galí, Josep M. Nadal, Oriol Nel·lo y Miquela Valls se incorporan al IEC 

Barcelona, 26 feb (EFE).- El economista Jordi Galí, el historiador de la lengua Josep M. Nadal, el 

geógrafo Oriol Nel·lo y la profesora de lengua Miquela Valls se han incorporado como nuevos 

miembros al Institut d'Estudis Catalans (IEC), tras ser nombrados por el pleno del instituto. 

 

Jordi Galí y Oriol Nel·lo se incorporan en la sección de Filosofía y Ciencias Sociales, mientras que 

Josep M. Nadal entra a formar parte de la sección Filológica, los tres como miembros numerarios, 

ha informado el IEC. 

 

Miquela Valls también pasará a formar parte de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales, pero 

como miembro correspondiente. 

 

Los miembros numerarios tienen todos los derechos y obligaciones que preven los estatutos del 

IEC, mientras que los miembros correspondientes colaboran con las tareas científicas del instituto 

pero no participan en los órganos de gobierno. 

 

Jordi Galí (Barcelona, 1961) es director e investigador sénior del Centro de Investigación en 

Economía Internacional (CREI) y catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la 

Universitat Pompeu Fabra. 

 

Nadal (Girona, 1949) es doctor en filología románica y catedrático de Filología Catalana en la 

Universitat Autònoma de Barcelona, mientras que Oriol Nel·lo (Barcelona, 1957) es doctor en 

geografía y secretario para la Planificación Territorial del Departamento de la Política Territorial y 

Obras Públicas de la Generalitat. 

 

Miquela Valls (Perpiñá, Francia, 1945) es licenciada en letras y presidenta de la Asociación para la 

Enseñanza del Catalán, APLEC. EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el quart paràgraf, hi falta un accent al verb  “prever”, i per tant, 

la frase ha de quedar com segueix: “Los miembros numerarios tienen todos 

los derechos y obligaciones que prevén los estatutos del IEC [...]”. Al segon 

paràgraf, s’ha de canviar la preposició “en” per “a”: “Jordi Galí y Oriol Nel·lo 

se incorporan a la sección […]”. En castellà, és “Perpiñán”.  

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  
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• Lèxic: la notícia no té errades de lèxic. En el penúltim paràgraf, es parla del 

DPTOP, que és “Departamento de Política Territorial y Obras Públicas”, i no 

“Departamento de la Política Territorial y Obras Públicas”.  

  

• Gramàtica: és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, EFE és la única de les tres agències que dóna aquesta 

notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, tot i que de fet no se cita cap font.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 13.14 del 26 de Febrer de 2009.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

28/02/2009  12:31  CUL 

CAT-HISTORIA-REPÚBLICA (previsión) 

Viñas:Si la República hubiera ganado, Negrín habría sido el De Gaulle español 

Jose Oliva 

 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El historiador Ángel Viñas, que acaba de cerrar su trilogía sobre la 

República con "El honor de la República", considera que si el gobierno de Negrín hubiera ganado 

la Guerra Civil habría sido "el De Gaulle o el Churchill español" 

 

En una entrevista concedida a EFE, Viñas confiesa que nunca ha ocultado sus simpatías hacia 

Juan Negrín, que siempre le pareció, "con diferencia, el mejor durante la Guerra Civil, pues Azaña 

fue bastante ineficaz durante la contienda y además como presidente de la República no tenía 

capacidad ejecutiva". 

 

Para Viñas, "Azaña fue un buen analista, intelectual y escritor, pero no era un hombre de acción y 

durante la guerra se hundió como otros, como Prieto, pues la guerra es un matahombres, tanto 

física como psíquicamente, y Negrín aguantó bastante bien la guerra". 

 

Como ya hiciera en los dos volúmenes anteriores, Viñas desmonta algunas "mentiras": "Es falso 
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que la República fuera a evolucionar hacia una dictadura comunista, pues estuvo orientada 

exclusivamente hacia las democracias occidentales y además Stalin no tenía interés en montar 

una república parasoviética por no tener el apoyo popular ni del Partido Comunista". 

 

Viñas justifica el apoyo que Stalin proporcionó a los republicanos porque "quería demostrar a las 

potencias fascistas del Eje que la agresión a la URSS sería resistida por las armas, y a los 

franceses que los soviéticos estaban a favor de una política de seguridad colectiva". 

 

En "El honor de la República", el historiador argumenta que "Franco quería deliberadamente una 

guerra larga", algo que, en su opinión, queda demostrado en abril de 1938 cuando las tropas 

sublevadas toman Lleida y "en vez de atacar Barcelona, que estaba casi sin defensa, se lanzaron 

sobre Valencia, por tanto, fue Franco y no Stalin quien salvó a la República durante un año más". 

 

Igualmente, la derrota de los soldados italianos en Guadalajara, "una victoria pírrica para los 

republicanos", fue fruto de "la astucia de Franco", quien, de este modo, "fue un acicate para 

Mussolini, quien no quiso perder ninguna batalla más y para ello entregó a Franco todas las armas 

y aviación que pidió". 

 

El mito del "Negrín marioneta de los comunistas" fue, según Viñas, una construcción de Indalecio 

Prieto, "un personaje muy inteligente, que como ministro de Defensa había pedido armas a la 

URSS". 

 

Sobre lo inevitable de la guerra, el historiador cree que "el golpe de 1936 se podía haber 

controlado si las democracias occidentales hubieran ayudado, pues aunque estaba previsto el 

apoyo de Mussolini, el de la Alemania de Hitler no era tan evidente, como demuestra que los 

republicanos enviaran a Berlín a un emisario para comprar armas a cambio de oro". 

 

Tras acabar la trilogía, Ángel Viñas prepara junto con Fernando Hernández Sánchez un nuevo 

libro, que podría ser considerado la apostilla de los tres anteriores, centrado en el final de la Guerra 

Civil española y el papel de los comunistas, que Crítica publicará en octubre. 

 

En este nuevo ensayo, anuncia Viñas, "vamos a analizar el golpe de estado de Casado, del que 

daremos nueva luz, y desmontaremos los mitos de la historiografía franquista sobre el final de la 

Guerra Civil". EFE. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al titular hi falta un espai entre els dos punts i l’inici de la 

declaració de Viñas. La frase hauria de quedar així: “Viñas: Si la República 

hubiera ganado, Negrín habría sido el De Gaulle español”. 
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• Puntuació: al cinquè paràgraf de la notícia falta una coma per marcar que el 

verb és el·líptic per evitar repeticions. Per tant, la frase seria així: “[...]y a los 

franceses, que los soviéticos estaban a favor de una política de seguridad 

colectiva”. Al segon paràgraf s’haurien d’eliminar les cometes, ja que es 

tracta d’una cita en estil indirecte, i, per tant, ha d’anar sense comes.  

Al vuitè paràgraf, dins de la cita, falten comes per marcar un incís: “un 

personaje muy inteligente, que, como ministro de Defensa, había pedido 

armas a la URSS”.  

 

• Lèxic: la notícia no té errades de lèxic.  

  

• Gramàtica: és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. És una entrevista en exclusiva a EFE, ni l’ACN ni Europa 

Press la tenen.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí.   

Sobre rapidesa: l’entrevista la publica EFE el 28 de Febrer de 2009 a les 14.31.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

01/03/2009  20:39  CUL 

CAT-PEPE RUBIANES 

Los teatros barceloneses recuerdan a Rubianes en sus sesiones vespertinas 

Barcelona, 1 mar (EFE).- Los teatros barceloneses han tenido un recuerdo para el actor y director 

Pepe Rubianes, fallecido hoy a los 61 años en su casa de la capital catalana, a consecuencia de 

un cáncer de pulmón, y a quien sus compañeros de profesión han dedicado aplausos y palabras 

de recuerdo en sus sesiones vespertinas. 

 

Tanto en las grandes salas de la ciudad, como en las pequeñas, la muerte de este actor irrepetible 

-gallego de nacimiento, pero vinculado a la capital catalana desde siempre- no podía pasar 

desapercibida, y han sido varias las voces de la escena que han tenido unas palabras de 

homenaje para él. 

 

Es el caso de la actriz Rosa Galindo que le ha dedicado la función "La Maternitat d'Elna" en cartel 
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en la sala 2 del Teatro Club Capitol, en las populosas Ramblas barcelonesas, uno de los 

escenarios fetiche de Rubianes -allí presentó su último montaje "La Sonrisa Etíope"- y en cuyas 

puertas algunos aficionados han dejado ramos de flores en recuerdo del "choriso Makinavaja". 

 

También el reparto de la obra "Spamelot", montaje dirigido por el Tricicle en el teatro Victoria de 

Barcelona, y en donde Rubianes ponía voz en off al personaje de Dios, han mirado en esta 

ocasión al cielo para despedirse del gran monologuista. 

 

Cerca de allí, cerca del Paralelo, de la tradicional arteria del teatro barcelonés, Teresa Urroz, Alicia 

González y Quim Dalmau, los tres actores de "Fins que la mort ens separi", que se presenta en la 

combativa sala Tantarantana Teatre, daban también su último adiós a Rubianes, como azote de 

los bienpensantes. EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  

 

• Lèxic: l’obra de teatre del Tricicle no es “Spamelot”, sinó “Spamalot”.  

  

• Gramàtica: no hi ha cap error gramatical en la notícia analitzada.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, Europa Press no dóna la notícia. 

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, s’utilitzen les paraules de diversos actors en diferents 

obres de teatre.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 22.39 de l’1 de Març de 2009, mentre que 

ni Europa Press ni tampoc l’ACN donen la notícia.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

1.2. Economia 

23/02/2009  10:16  ECO 

CAT EMPRESAS-CHINA 
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Empresarios chinos viajan a Cataluña para ofrecer suelo industria a catalanes 

Sabadell (Barcelona), 23 feb (EFE).- Una delegación empresarial de China viajará esta semana a 

Cataluña para ofrecer suelo industrial a las empresas catalanas en el complejo industrial Hangzhou 

Bay New Zone, a 140 kilómetros de Shangai. 

 

La Cámara de Comercio de Sabadell, que organiza esta acción comercial, ha informado hoy de 

que la delegación china, encabezada por el vicedirector de este complejo industrial, Pan Yin Hao, 

presentará el próximo día 27 a las empresas catalanas las características de esta zona, que tiene 

más de 60 kilómetros cuadrados de suelo industrial y otros 40 para servicios. 

 

El acto se celebrará en la sede de ACC1Ó CIDEM/COPCA, en Barcelona. 

 

El día anterior, la delegación china será objeto de una recepción institucional en la Cámara de 

Comercio de Sabadell, a la que también asistirán representantes del tejido empresarial de esta 

ciudad y su comarca, así como técnicos de la entidad ACC1Ó 

 

La zona industrial que promocionará la delegación china está situada en la Bahia de Hangzhou, en 

el área de Ningbó, a 140 kilómetros de Shangai, en el delta del río Yangtze, una de las zonas de 

mayor desarrollo y crecimiento económico e industrial de China y en donde se encuentran 

instalados más de un centenar de polígonos industriales. 

 

Desde la Cámara de Comercio de Sabadell se ha informado de que en este complejo se encuentra 

situado, precisamente, el polígono industrial que promueve esta institución económica, Euro City, 

con más de 100.000 metros cuadrados de superficie, capacidad para 35 empresas y declarado por 

la Generalitat como "área de aterrizaje" empresarial. EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al titular hi ha un error de mecanografia, s’ha escrit “suelo 

industria” enlloc de “suelo industrial”. Cal doncs, modificar el titular: 

“Empresarios chinos viajan a Cataluña para ofrecer suelo industrial a 

catalanes”. Al cinquè paràgraf falta un accent a la paraula “Bahía”. 

 

• Puntuació: al quart paràgraf falta el punt i final de la frase: “así como técnicos 

de la entidad ACC1Ó.”. 

 

• Lèxic: hi ha una reiteració al final del cinquè paràgraf, se solucionaria traient 

l’adjectiu “instalados”, i dient simplement “se encuentran más de un centenar 

de polígonos industriales”. A l’últim paràgraf falta una preposició “con”: “con 

capacidad para 35 empresas”.  
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• Gramàtica: s’ha de repetir la preposició en una enumeració, al quart paràgraf: 

“de esta ciudad y de su comarca”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. EFE dóna la notícia, mentre que ni Europa Press ni l’ACN fan 

cap notícia al respecte.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, la Cambra de Comerç de Sabadell.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 12.16 del 23 de Febrer de 2009.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

23/02/2009  16:05  ECO 

CAT CRISIS-ECONÓMICA 

Piqué asegura que España registrará "picos" de hasta 5 millones de parados 

Barcelona, 23 feb (EFE).- El ex ministro del PP y actual presidente de Vueling, Josep Piqué, ha 

afirmado hoy que la crisis económica no ha tocado fondo en España, donde en los próximos años 

pueden llegar a registrarse "picos" de hasta cinco millones de desempleados. 

 

En una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Piqué ha señalado que poca gente duda 

hoy de que el país llegará a los cuatro millones de parados, pese a la reticencia del Gobierno a 

reconocerlo, y ha advertido que la situación irá a peor en los próximos meses. 

 

"Vamos a ver todavía cosas muy preocupantes", ha indicado el que fuera ministro de Asuntos 

Exteriores y de Industria del Gobierno de José María Aznar, quien se ha mostrado convencido de 

que España llegará a superar los cinco millones de parados "en algunos momentos", tal y como 

apuntan numerosos expertos. 

 

Piqué ha recordado que el planeta vive la peor crisis financiera del último siglo, una situación que 

está incidiendo de manera especialmente grave en España, donde la tasa de desempleo dobla la 

de otros países europeos, como Francia o Alemania. 

 

El empresario ha advertido, en este sentido, de que la economía española no se reactivará hasta 

que no recupere la competitividad, aunque ello signifique que haya miles de ciudadanos que, bien 

sea por su edad o capacidades, no puedan volver a trabajar. 
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"Lo dramático -ha apuntado- es que igual hay que prever que haya muchísimas personas que 

tengan que asumir que no van a volver a encontrar trabajo, porque esa es la única manera de 

recuperar la competitividad". 

 

Para conseguirlo, ha subrayado Piqué, es "absolutamente imprescindible" llevar a cabo una 

reforma del mercado laboral, adaptándolo a las nuevas necesidades y dotándolo de mayor 

flexibilidad. 

 

"¿Cuántos parados debemos tener para que los poderes públicos lleguen a la conclusión de que 

no es asumible un país que tenga indefinidamente una tasa de desempleo el doble que el resto? 

¿Cómo es posible que haya quienes defienden que no es necesaria una reforma del mercado de 

trabajo? ¿Cómo es posible que los sindicatos digan que el mercado es lo suficientemente 

flexible?", se ha preguntado Piqué. 

 

El ex ministro se ha mostrado "profundamente irritado" por el hecho de que ni el Gobierno del 

PSOE ni lo sindicatos se hagan ni tan siquiera esta reflexión. 

 

En la conferencia, además de crisis, Josep Piqué ha hablado de cuestiones geoestratégicas y de la 

Unión Europea (UE), contra la que no ha reparado en críticas. 

 

El presidente de Vueling ha subrayado que la UE está atravesando una "crisis de identidad", desde 

el punto de vista institucional y político, que es previa incluso a la económica y financiera que está 

afectando a todo el mundo. 

 

"A la UE le ha sentado mal la última ampliación", ha comentado Piqué, que ha lamentado que 

Europa no haya sido capaz de acompañar las últimas adhesiones con un discurso político lo 

suficientemente fuerte como para reforzar la institución. 

 

"Ahora hay una UE mucho más amplia, pero quien mucho abarca poco aprieta", ha comentado 

irónicamente el dirigente popular, que ha asegurado que la UE se ha convertido en una "zona de 

libre cambio" que "difícilmente puede expresarse con una sola voz". 

 

Piqué ha recordado que la UE "es una historia de éxito", aunque de éxito también se puede morir. 

EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el novè paràgraf hi ha un error de mecanografia, ja que s’ha 

oblidat una “s” al determinant “los”: “[...]ni los sindicatos se hagan ni tan 

siquiera esta reflexión”. 

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  
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• Lèxic: després del verb advertir, al segon paràgraf, hi va un “que”: “ha 

advertido de que la situación irá a peor en los próximos meses”. En el quart 

paràgraf, cal canviar el verb “doblar” (que fa referència a doblegar un full) per 

“duplicar”. En el sisè paràgraf, cal tornar a repetir “por su”, i deixar l’última 

frase així: “bien sea por su edad o por sus capacidades”.  

  

• Gramàtica: al final del cinquè paràgraf, s’ha de canviar la conjunció “o” per 

“y”: “como Francia y Alemania”. A l’onzè paràgraf, cal afegir un article: “En la 

conferencia, además de la crisis, Piqué ha hablado...”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que Europa Press s’avança quatre minuts. L’ACN la treu 

una hora i tres quarts més tard.  

• Roda de premsa: no, es tracta d’una conferència al Círculo Ecuestre.  

• Notícies unifont: sí, les declaracions de Piqué en la conferència.   

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 18.05 del 23 de Febrer. L’ACN dóna la 

notícia a les 19.50, i li dóna molta més importància a les declaracions de Piqué sobre 

la Unió pel Mediterrani que no pas al que menciona l’exministre sobre la crisi. 

Europa Press dóna la notícia a les 18.01 del mateix dia.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

25/02/2009  11:32  ECO 

CAT AEROPUERTO CORPORATIVO 

Generalitat abre el concurso para acoger un aeropuerto de vuelos de empresa 

Barcelona, 25 feb (EFE).- La Generalitat ha abierto el concurso para que los distintos 

ayuntamientos opten a acoger un aeropuerto corporativo, destinado a vuelos para empresas y 

ejecutivos, según un comunicado de la conselleria de Obras Públicas. 

 

Se primará que el emplazamiento sea cercano a Barcelona, bien comunicado, que cuente con 

posibilidades de ampliación y que tenga el mínimo impacto ambiental. 
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Obras Públicas defiende este nuevo aeropuerto porque "de esta manera se descargará al 

aeropuerto de Barcelona de este tipo de vuelos y se descentralizará esta infraestructura". 

 

Los ayuntamientos que quieran optar a este nuevo aeropuerto tienen hasta el 21 de abril para 

presentar su propuesta y la conselleria ya advierte que la gestión del mismo podrá ser pública o se 

podrá otorgar en concesión a una empresa privada. 

 

Según la Generalitat, este nuevo aeropuerto, que se dedicará a vuelos de 'jets' de empresas 

"generará un importante dinamismo económico en el entorno de su ubicación final". 

 

La Generalitat impone una serie de requisitos, entre ellos que haya un mínimo de 150 hectáreas 

disponibles, que no afecta ninguna zona natural protegida, que haya más de 1.250 metros de 

distancia entre la cabeza de pista y una zona residencial y que no haya ni hospitales ni escuelas a 

2.500 metros de la cabecera de pista. 

 

También se tendrá en cuenta que el espacio aéreo del nuevo aeropuerto para avionetas y vuelos 

privados sea compatible con el de otros aeropuertos cercanos, lo que básicamente afectaría al de 

Barcelona; y que pueda mantener un horario operativo entre las 07.00 y las 23.00 horas. 

 

Este será el segundo aeropuerto promovido por la Generalitat, después del de Lleida-Alguaire, que 

ya se encuentra en fase de construcción. EFE.- 

 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al tercer paràgraf s’han d’eliminar les cometes de la cita, ja que 

està en estil indirecte. Al cinquè paràgraf caldria afegir una coma després de 

“empresas”, ja que es tracta d’un incís: “que se dedicará  avuelos de ‘jets’ de 

empresas,”. Al sisè paràgraf falta una coma: “…y una zona residencial, y que 

no haya ni hospitales ni escuelas…”.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic.  

  

• Gramàtica: al segon paràgraf, falta una “y” després de Barcelona: “sea 

cercano a Barcelona y bien comunicado…”. En el sisè paràgraf, hi ha un 

error en la conjugació d’un verb, que hauria d’estar en subjuntiu, i està en 

mode indicatiu. La frase hauria de quedar així: “[...]que no afecte ninguna 

zona natural protegida”.  
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Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, la primícia la té Europa Press.  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: sí, un comunicat del departament d’Obres Públiques de la 

Generalitat.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 13.32 del 25 de Febrer de 2009. Europa 

Press s’avança en aquesta notícia, ja que la dóna a les 11.50. L’ACN dóna la notícia 

a les 12.23, amb la qual cosa, s’avança també a EFE, que queda en tercer lloc en 

donar aquesta notícia.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

28/02/2009  12:40  ECO 

CAT HUELGA EMPRESARIO 

Un empresario de Lleida inicia una huelga de hambre para que le paguen deuda 

Borges Blanques, 28 Feb (EFE).- Óscar Carrasco, un empresario de Lleida dedicado a las 

instalaciones eléctricas, ha iniciado una huelga de hambre frente a un edificio promovido por una 

constructora que, asegura, le debe 400.000 euros por unos trabajos que llevó a cabo en dicha 

obra. 

 

En declaraciones a Efe, el empresario, de 40 años y que lleva casi una semana en huelga de 

hambre, ha asegurado que mantendrá su protesta hasta que le paguen "o salga de aquí con los 

pies por delante y consiga así una pensión para mi mujer y mis hijos". 

 

Tanto el hombre como su socio, que tienen una empresa de instalaciones eléctricas en El Vendrell 

(Tarragona), están imputados por el juzgado tras ser denunciados por el gerente de la empresa 

que lo subcontrató para esa obra por haberle amenazado con una pistola para que les diera unos 

pagarés. 

 

El empresario, a su vez, ha presentado una reclamación judicial de la deuda contra la constructora, 

pero teme que el juez no ordene el pago de la deuda "hasta dentro de cuatro o cinco años". 

 

"Yo no puedo esperar tanto. Tengo una hipoteca que pagar y mi familia necesita comer. Por eso 

me he venido a vivir con mi furgoneta delante de la constructora a reclamar lo que me deben", ha 
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explicado Carrasco. 

 

Debido a los impagos que acumula su empresa por parte de varias constructoras, que asegura 

ascienden a más de 500.000 euros, Carrasco ha tenido que despedir a los 16 trabajadores que 

llegó a tener en los tiempos de bonanza. 

 

"Ahora sólo estamos mi socio y yo y el mes que viene ya no tenemos ni para pagar los 

autónomos", ha añadido a Efe. 

 

Respecto a la denuncia que presentó contra ellos el gerente de la empresa Lucky Best Business, 

que lo subcontrató para realizar la instalación eléctrica del edificio de viviendas, Carrasco niega los 

hechos rotundidad porque "nunca en la vida" ha tenido una arma en las manos. 

 

A raíz de esa denuncia, Carrasco y su socio pasaron a disposición de un juzgado de instrucción de 

Lleida, que los dejó en libertad pero los mantiene imputados en la causa, según ha explicado él 

mismo. EFE. 

 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al setè paràgraf hi falta una coma: “Ahora solo estamos mi socio y 

yo, y el mes que viene ya no tenemos ni para pagar los autónomos”.  

 

• Lèxic: al tercer paràgraf hi ha una paraula que forma part d’un vocabulari 

col·loquial, hombre, i es podria canviar així: “Tanto él, como su socio, que 

tienen...” 

  

• Gramàtica: al penúltim paràgraf hi falta afegir la preposició “con”, o modificar 

el substantiu “rotundidad” per l’adverbi “rotundamente”. La frase podria 

quedar així: “niega los hechos con rotundidad porque "nunca en la vida" ha 

tenido una arma en las manos” o bé així: “niega los hechos rotundamente 

porque "nunca en la vida" ha tenido una arma en las manos”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, EFE s’avança tres quarts a Europa Press, que treu la notícia 

passades les 15.27, mentre que l’ACN no la dóna.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, les declaracions de l’home en vaga de fam.  
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Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 28 de Febrer a les 14.40, superant a Europa 

Press, que la dóna a les 15.27, mentre que l’ACN no dóna aquesta notícia.  

   

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

01/03/2009  13:09  ECO 

CAT-ESTEBAN IKEDA-CIERRE (Previsión) 

Nissan ofrece unos seis millones de euros por los activos de Esteban Ikeda 

Barcelona, 1 mar (EFE).- La multinacional japonesa Nissan ofrece unos seis millones de euros por 

la compra de los activos de Esteban Ikeda, empresa que hasta su imprevisto cierre, el pasado 21 

de enero, le suministraba en exclusiva los asientos de los todoterrenos Navara y Pathfinder, según 

han informado a Efe fuentes sindicales. 

 

Nissan, que está aplicando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal en la planta 

de la Zona Franca de Barcelona, se ha visto obligada a anular las dos últimas jornadas de 

producción previstas en esta cadena de montaje al no disponer de asientos suficientes en 'stock' 

para garantizar la fabricación. 

 

La compañía ha empezado a contactar con otros proveedores que puedan suministrarle en el 

menor tiempo posible y a un precio competitivo los sillones del Navara y el Pathfinder aunque, por 

el momento, no ha alcanzado un acuerdo con ningún fabricante. 

 

Mientras tanto, Nissan se plantea otras salidas para superar momentáneamente esta situación y 

garantizar la producción futura, como es la compra de algunos activos de la fábrica de Esteban 

Ikeda, filial del grupo estadounidense Johnson Controls, en El Prat de Llobregat (Barcelona). 

 

Según han explicado a Efe fuentes sindicales, el grupo nipón ofrece "entre cinco y seis millones de 

euros" por los activos de Esteban Ikeda, que incluyen los asientos ya fabricados para unos 250 

vehículos, que su proveedor tiene en almacén. 

 

Fuentes de Nissan han eludido cuantificar la cantidad, aunque han precisado que la oferta 

supondría también la compra de la cadena de montaje y de unas mil estructuras metálicas de 

asientos, así como la fabricación, por parte del personal de Esteban Ikeda, de unos 2.250 sillones 

más. 

 

Nissan está a la espera de recibir un respuesta oficial a su propuesta, aunque el comité de 

empresa de Esteban Ikeda ya ha manifestado públicamente que es "insuficiente" si la multinacional 
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no se compromete a hacerse cargo de la plantilla. 

 

El fabricante de automóviles ha descartado por completo esta opción, ya que actualmente se 

encuentra en conversaciones con los sindicatos para reducir la plantilla de la fábrica de Barcelona 

en unos 1.400 empleados. 

 

Esteban Ikeda anunció el pasado 21 de enero la presentación de concurso de acreedores (antigua 

suspensión de pagos) y el cese inmediato de la actividad de la fábrica de El Prat, dejando en la 

calle a sus 260 trabajadores. 

 

La plantilla lleva a cabo desde entonces una intensa campaña de movilizaciones para exigir a 

Johnson Controls el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 

La multinacional estadounidense, sin embargo, ha decidido guardar silencio desde el anuncio del 

proceso concursal y no ha acudido a ninguna de las reuniones que hasta ahora han mantenido los 

sindicatos, la autoridad laboral y los administradores judiciales para abordar la situación de la 

empresa, según el comité. 

 

Entre tanto, los trabajadores piden, buscan y proponen soluciones a su difícil situación. 

 

El sindicato CGT, por ejemplo, ha planteado la posibilidad de que los trabajadores se hagan cargo 

de la compañía y funcione como una cooperativa o una sociedad en la que los propietarios sean 

los propios empleados. 

 

Aunque CGT no ha propuesto formalmente esta iniciativa, los demás sindicatos ya han expresado 

su recelo al planteamiento, que consideran "inviable". 

 

"Lo que queremos es una solución digna para todos. Queremos que Johnson Controls dé la cara y 

se responsabilice de las deudas y los trabajadores de Esteban Ikeda", ha señalado un miembro del 

comité de empresa. 

 

La Generalitat ha convocado para mañana a empresa y sindicatos para mantener un primer 

encuentro a cuatro bandas, junto con los administradores judiciales. EFE 

 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al primer paràgraf, quan parla dels models de tot-terreny, cal 

posar-los entre cometa simple: “los todoterrenos ‘Navara’ y ‘Pathfinder’”.  

Passa el mateix en el tercer paràgraf, quan es tornen a mencionar.  
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• Lèxic: al cinquè paràgraf, convindria canviar “tiene en almacén” per “tiene 

almacenados”. Al sisè paràgraf hi ha una reiteració, ja que es parla de 

“cuantificar la cantidad”, i simplement s’hauria de deixar amb “cuantificar”.  

  

• Gramàtica: al setè paràgraf hi ha un error de concordança entre el 

determinant i el substantiu. La frase s’hauria de corregir així: “Nissan está a 

la espera de recibir una respuesta oficial a su propuesta”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que ni Europa Press ni l’ACN donen la notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, hi ha fonts sindicals, fonts de Nissan i fonts del comitè 

d’empresa de Johnson Controls. 

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia l’1 de Març a les 15.09, mentre que la resta 

d’agències no es fan ressò d’aquest tema.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: al primer paràgraf s’introdueix un adjectiu valoratiu, 

quan es parla del “imprevisto cierre”. S’hauria d’eliminar l’adjectiu.  

 

 

1.3. Local 

23/02/2009  14:41  POL 

CAT TARRAGONA-INCIVISMO 

Tarragona suspende la verbena de Carnaval por incivismo 

Tarragona, 23 feb (EFE).- La verbena del sábado de Carnaval en el recinto ferial de Tarragona, 

organizada por el ayuntamiento de la ciudad, se tuvo que suspender "por problemas de aforo 

provocados por el acceso incontrolado de grupos incívicos que se saltaron los controles y 

rompieron las puertas del recinto". 

 

Según han informado fuentes municipales, los incidentes empezaron a las dos de la madrugada 

del domingo, en un momento en que el aforo interior estaba completo y la organización dejaba 

entrar al público "en función del que iba saliendo". 

 

En concreto, sólo se permitía el acceso a aquellas personas que tenían entrada comprada y las 

taquillas estaban cerradas en espera de que el recinto ferial se vaciara y se dispusiera de aforo 
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libre. 

 

Estas fuentes han señalado que, en el exterior del recinto, "se concentraron algunos grupos 

incontrolados que querían acceder de todos modos" al equipamiento. 

 

Ante la negativa de la organización, "rompieron la valla exterior del recinto ferial, invadieron el patio 

de acceso, rompieron las puertas del interior del recinto y colapsaron las entradas y salidas de 

emergencia". 

 

Como el aforo quedó excedido y la invasión comportó la entrada de botellas y latas, suponiendo 

"un riesgo" para las personas, el Ayuntamiento de Tarragona decidió "con los representantes de 

las orquestas, suspender la verbena a las tres de la madrugada, cumpliendo con la Ley de Policía 

del Espectáculo y Actividades Recreativas". 

 

Según ha manifestado hoy en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno municipal de 

Tarragona (PSC-ERC), Begoña Floría, "la decisión técnica fue la correcta para garantizar la 

seguridad" de los asistentes a la fiesta. 

 

Floría ha asegurado que el ayuntamiento devolverá el dinero, a partir del 25 de febrero, a aquellas 

personas que, pese a tener la entrada, no pudieron acceder al recinto. EFE. 

 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  

 

• Lèxic: no hi ha cap error de lèxic.   

  

• Gramàtica: per fer més entenedor el lead, caldria modificar la primera frase i 

deixar-la així: “La verbena de Carnaval del sábado, que debía celebrarse en 

el recinto ferial de Tarragona y organizada por…”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, EFE és la única que dóna la notícia, i per tant, pot considerar-

se primícia.   

• Roda de premsa: sí, part de les fonts són les declaracions en roda de premsa 

de la portaveu de l’equip de govern municipal, Begoña Floría.   
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• Notícies unifont: no, ja que se citen fonts municipals i les declaracions de 

Begoña Floría en roda de premsa.    

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 16.41 del 23 de Febrer de 2009. La resta 

d’agències no treuen aquest tema.  

  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

26/02/2009  19:19  POL 

CAT DIAGONAL-REFORMA 

Comienzan las sesiones informativas sobre la reforma de la Diagonal 

Barcelona, 26 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha la primera fase del 

proceso participativo para la reforma de la Diagonal, en la que "informará y formará" sobre el 

proceso de transformación a ciudadanos particulares, comerciantes y docentes de escuelas e 

institutos, según ha explicado el alcalde, Jordi Hereu. 

 

"La Diagonal no es una avenida cualquiera y toda la ciudad debe involucrarse en su 

transformación", ha dicho Hereu, que ha resaltado que quiere "animar" a todos los barceloneses a 

participar: "Cuantos más sectores sociales estén implicados, mejor". 

 

Bajo el lema "I.de.a.Diagonal" -utilizando las iniciales de imaginar, decidir y actuar, cada una de las 

fases de la transformación de la avenida-, el ayuntamiento impulsará hasta mayo diferentes 

acciones en la primera fase del proceso, con un coste de 250.000 euros. 

 

En primer lugar, realizará siete sesiones formativas entre el 28 de marzo y el 29 de abril, bajo el 

titulo "La ciudad es cosa de todos", para detallar a los ciudadanos los aspectos del proyecto, ya 

que en abril de 2010 serán consultados sobre la reforma. 

 

Cuatro de las sesiones se dirigirán a ciudadanos particulares y entidades, dos al sector educativo y 

una a comerciantes, y se tratarán aspectos históricos, de urbanismo, movilidad y comercio. 

 

El segundo punto es la apertura de una página web a partir del 16 de marzo, y que se mantendrá 

disponible hasta el final del proceso. 

 

Por último, se impulsará una campaña de comunicación para explicar "porque debemos 

transformar la Diagonal, que puede ser un gran eje de prosperidad", ha señalado el alcalde. 
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Así, se llevarán a cabo acciones como producción de banderolas, trípticos, carteles y hojas 

informativas en los autobuses de la Diagonal y en las estaciones de Metro de la zona, entre otras 

actuaciones. 

 

Una vez finalice este proceso, se iniciará otro, entre mayo y junio, para recibir aportaciones de los 

ciudadanos; de enero a marzo de 2010 se presentarán y debatirán las alternativas finales, y en 

abril de ese año se realizará la consulta ciudadana. 

 

"Entramos con muchas ganas en este proceso de participación, ya que es un ejercicio de 

ciudadanía en el que convocamos a todo el mundo que está construyendo Barcelona", ha 

recalcado Hereu, indicando que todo el proceso estará controlado por una comisión de 

seguimiento del Consejo de la ciudad. 

 

El teniente de alcalde de Urbanismo, Ramón García-Bragado, ha explicado que en las sesiones 

formativas estará presente la Oficina técnica del proceso, que presentará diferentes informes sobre 

aspectos de la transformación, como el subsuelo o los árboles afectados. EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al vuitè paràgraf, hi ha un error en l’ús d’una majúscula: “en las 

estaciones de metro de la zona”. Al desè paràgraf, s’hauria de posar un 

òrgan de la ciutat en majúscules: “una comisión de seguimiento del Consejo 

de la Ciudad”. En l’últim paràgraf, i també en la mateixa línia que els dos 

errors anteriors, s’ha d’escriure: “estará presente la Oficina Técnica del 

proceso, que presentará…”. 

 

• Puntuació: al tercer paràgraf s’hauria de posar el significat de les inicials 

entre cometa doble: “iniciales de “imaginar”, “decidir” y “actuar”, en referencia 

a cada una de las…” 

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic.  

  

• Gramàtica: en l’últim paràgraf caldria substituir la conjunció “o” per “y”: “como 

el subsuelo y los árboles afectados”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que l’ACN dóna la notícia gairebé dues hores abans, a les 

18.33. Europa Press dóna la notícia a les 18.59, en segona posició.  

• Roda de premsa: no. 
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• Notícies unifont: no, ja que se citen com a fonts a l’alcalde de Barcelona, 

Jordi Hereu i al tinent d’alcalde d’Urbanisme, Ramón García-Bragado.   

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 21.19 del 26 de Febrer de 2009, però 

guanya en rapidesa l’ACN, ja que treu la notícia a les 18.33.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

26/02/2009  13:01  SOC 

CAT OFICINA BICICLETA 

Los usuarios de la bici en Barcelona hacen 90.000 desplazamientos cada día 

Barcelona, 26 feb (EFE).- Los usuarios de la bicicleta hacen cada día una media de 90.000 

desplazamientos en Barcelona, lo que ha consolidado a este medio de transporte para los viajes 

urbanos, según ha anunciado hoy el alcalde de la capital catalana, Jordi Hereu. 

 

Durante la inauguración de la Oficina de la Bicicleta, Hereu ha destacado que tras la "explosión" 

que supuso hace dos años la entrada en funcionamiento del "Bicing", el uso de la bicicleta en 

Barcelona ha alcanzado la "mayoría de edad" y se ha integrado plenamente en el sistema de 

desplazamientos urbanos. 

 

Según datos municipales, cada día se efectúan en Barcelona cerca de 90.000 desplazamientos en 

bicicleta, de los que la mitad se llevan a cabo a través del "Bicing" y la otra mitad, con bicicletas 

particulares. 

 

Hereu ha afirmado que ahora el objetivo es mejorar la calidad del servicio del "Bicing" tras la 

"explosión" que este sistema provocó cuando se creó hace dos años, lo que comportó un "boom" 

en el uso de la bici en Barcelona. 

 

En esta línea, el concejal de Movilidad, Francesc Narváez, ha precisado que el consistorio está 

trabajando para "bunkerizar" los carriles bici, garantizar así la seguridad de los ciclistas urbanos y 

evitar que los coches, furgonetas y camiones invadan su espacio, como sigue ocurriendo. 

 

"No pararemos hasta que el ciclista tenga la privacidad necesaria y no tenga que cambiar de 

carril", ha señalado Narváez. 

 

Precisamente, el concejal de Movilidad ha remarcado que la Guardia Urbana actúa con una gran 

"sensibilidad" para "reprimir" la invasión del carril bici, lo que ha comportado un aumento de las 

multas a los infractores, que no ha cuantificado. 
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Hereu y Narváez han hecho estas afirmaciones en la inauguración de la nueva Oficina de la 

Bicicleta en Barcelona, ubicada en el edificio del Área de Movilidad, donde los ciclistas se pueden 

informar de sus derechos y deberes y de las infraestructuras, aparcamientos y reglamentos que les 

afectan. EFE. 

 

 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al cinquè paràgraf, quan parla de “bunkerizar”, s’hauria de 

substituir la lletra “k” per “q”: “bunquerizar”.  

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  

 

• Lèxic: hi ha reiteracions d’idees entre el lead i el tercer paràgraf (es repeteix 

la quantitat de desplaçaments en bici), i entre el segon i l’últim (on s’explica 

que les declaracions s’han fet en la inauguració de l’Ofricina de la Bicicleta).   

  

• Gramàtica: no hi ha cap error gramatical en la notícia analitzada.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que Europa Press dóna la notícia amb un enfocament 

diferent (titulant amb la inauguració de l’Oficina de la Bicicleta) una hora i 40 

minuts abans, a les 13.21.    

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no, ja que se citen declaracions de Jordi Hereu i de 

Francesc Narváez,  a més de dades municipals.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 15.01 del 26 de Febrer de 2009, se li 

avança Europa Press una hora i 40 minuts. Entremig, l’ACN, que dóna la noticia a 

les 14.05.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 



 89

 

27/02/2009  17:28  POL 

CAT CASTILLO MONTJUIC 

El consorcio del centro de la Paz, a la espera del acuerdo de los grupos 

Barcelona, 27 feb (EFE).- El primer teniente de alcalde de Barcelona, Carles Martí, ha explicado 

hoy que la creación del consorcio del futuro centro internacional de la paz que se instalará en el 

castillo de Montjuic, está a la espera únicamente de un acuerdo mayoritario de los grupos 

municipales. 

 

En contestación a una pregunta de ERC, sobre la creación del consorcio que gestionará el castillo 

de Montjuic, cedido por el Gobierno central a la ciudad, Martí ha informado de que existe ya un 

acuerdo inicial con el Gobierno de España y la Generalitat, pero que falta cerrarlo con los grupos 

del propio consistorio. 

 

El primer teniente de alcalde, ante las críticas de los republicanos sobre la dependencia en este 

proyecto del Gobierno central, ha defendido los acuerdos alcanzados con el gabinete de José Luis 

Rodríguez Zapatero y el proceso llevado a cabo desde entonces. 

 

"Procederemos a cerrar su constitución cuando haya un acuerdo con el suficiente número de 

grupos y aprobar los estatutos; mientras tanto estamos trabajando con un equipamiento ciudadano 

del que el ayuntamiento ya ha tomado posesión material", ha indicado Martí. 

 

De momento, se están trasladando las instalaciones de telecomunicaciones, tanto las civiles como 

las militares, un traslado que habrá concluido a finales de este año, a la vez que se están llevando 

a cabo actividades en su interior, como la celebradas durante las pasadas fiestas de la Mercé. 

 

Además, ha explicado el teniente de alcalde, se están haciendo obras de mejora significativas en 

el recinto y se ha aplicado la ley de la Memoria Histórica al retirar la simbología franquista que 

había en el recinto. 

 

Asimismo, se ha procedido al cierre y el traslado del Museo militar, cuyas piezas pasarán en parte 

al castillo de San Ferran en Figueres (Girona). 

 

De forma paralela, se trabaja en la puesta en marcha, en fase piloto, de lo que será el centro 

internacional para la paz, "lo mejor que podemos hacer mientras no llegamos a un acuerdo con los 

grupos municipales", ha subrayado el concejal socialista. 

 

El presidente del grupo de ERC, Jordi Portabella, ha lamentado el retraso en todo el proceso y que 

sea el Gobierno el que tenga que decidir el destino del castillo: "En los años 60 dijeron que tenía 

que haber un museo militar y ahora nos dicen que ha de ser un centro por la paz". 

 

Para el concejal republicano, aunque "es verdad" que en el recinto del castillo se han celebrado ya 

desfiles de moda de la marca Custo Barcelona, conciertos y otras actividades, "todavía se 
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mantiene el museo militar y todavía no hay estatutos que son los que establecen de quién es el 

castillo y cuáles son sus utilidades", por lo que a su juicio, "juríricamente", no ha cambiado nada. 

 

"Desde el compromiso de cesión han pasado cinco años, tiempo suficiente para que ustedes cojan 

a la (ministra de Defensa) Carme Chacón, y le digan: arreglalo, y de paso también lo de los 

escudos del Bruc y de Capitanía". EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al titular s’hauria de posar en majúscules el nom del consorci: “El 

consorcio de Centro de la Paz”. En el lead, caldria també posar en 

majúscules: “del consorcio del futuro Centro Internacional de la Paz”. També 

al lead caldria posar dièresi a Montjuïc. En el cinquè paràgraf es fa menció a 

les festes de la Mercè, que en castellà no tenen traducció, i per tant, s’han 

d’escriure en català, amb accent obert. “[...]durante las pasadas fiestas de la 

Mercè”. Al setè paràgraf es parla d’un castell, i s’hauria de posar “san” en 

català: “castillo de Sant Ferran”. També al setè paràgraf, s’ha d’afegir una 

preposició en l’enumeració: “se ha procedido al cierre y al traslado del Museo 

Militar”. Al vuitè paràgraf s’ha de posar majúscules, com en anteriors 

paràgrafs, al “Centro Internacional para la Paz”. A més, caldria que 

s’estandaritzés, ja que en ocasions es parla de “Centro Internacional para la 

Paz”, i en altres moments se li diu “Centro Internacional de la Paz”. Al desè 

paràgraf hi ha una errata, s’ha escrit “juríricamente” enlloc de “jurídicamente”.  

 

• Puntuació: en el segon paràgraf hi ha una coma que no és necessària. No hi 

ha cap norma que ho estipuli així, però un text amb moltes comes pot 

dificultar la comprensió, amb la qual cosa, és millor suprimir una coma que 

és innecessària: “En contestación a una pregunta de ERC sobre la creación 

del consorcio que gestionará el castillo de Montjuic[…]”. Al setè paràgraf, 

falta una coma: “al castillo de Sant Ferran, en Figueres”. Al desè paràgraf 

s’han d’eliminar totes les cometes dobles, excepte les de “jurídicamente”, ja 

que es tracta de cites en estil indirecte, i per tant, entrecomillar-les és 

incorrecte.  

 

• Lèxic: al segon paràgraf hi ha una reiteració de la paraula “Gobierno”. Per 

evitar-ho, es pot canviar Gobierno per “Ministerio de Defensa”. En el sisè 

paràgraf hi apareix la paraula “recinto” dues vegades. Per evitar aquesta 

repetició es pot optar per suprimir-la la segona vegada, o substituir-la per 
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“allí”. Per tant: “[...]se están haciendo obras de mejora significativas en el 

recinto y se ha aplicado la ley de la Memoria Histórica al retirar la simbología 

franquista que había”, o l’altra opció: “se están haciendo obras de mejora 

significativas en el recinto y se ha aplicado la ley de la Memoria Histórica al 

retirar la simbología franquista que había allí”. Al vuitè paràgraf, es parla de 

“fase piloto”, i s’hauria de canviar per “la puesta en marcha, como prueba 

piloto, de lo que será…”.  

 

• Gramàtica: en el cinquè paràgraf hi ha una manca de concordança entre el 

determinant i l’adjectiu “celebradas”. La frase hauria de quedar així: “[...]como 

las celebradas durante las pasadas fiestas de la Mercé”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que l’ACN dóna la notícia a les 17.12, amb la qual cosa 

s’avança una mica més de dues hores al llançament de la notícia per part 

d’EFE.  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no, ja que se citen com a fonts al regidor socialista Carles 

Martí, i a Jordi Portabella, president del grup municipal d’ERC.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 19.28 del 27 de Febrer de 2009. 

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

01/03/2009  16:02  POL 

CAT OKUPAS BARCELONA 

El PPC denuncia que espacios municipales reparten panfletos pro okupación 

Barcelona, 1 mar (EFE).- El presidente del grupo municipal del PPC en el Ayuntamiento de 

Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha denunciado hoy que en algunos espacios municipales del 

barrio barcelonés de Les Corts se están repartiendo panfletos y pegando carteles que defienden la 

okupación. 

 

En un comunicado, Fernández Díaz ha exigido la retirada de esos panfletos, que se reparten con 

el nombre de "Los okupas de 237", de los equipamientos municipales como el Casal de Joves de 

la Colònia Castells o el Auditori Masforrer, en el distrito barcelonés de Les Corts. 
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Esos panfletos, según el portavoz del PPC municipal, "hacen apología del movimiento okupa" e 

incluyen artículos que justifican la ocupación ilegal y fotografías de presos relacionados con el 

"comando Barcelona" de ETA, como Diego Sánchez, Zigor Llaredonda o Laura Riera. EFE. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errors de mecanografia en la notícia.  

 

• Puntuació: respecte el nom dels okupes, s’ha de posar entre cometes 

simples, i no dobles: “en nombre de ‘Los okupas de 237’”.  

 

• Lèxic: al segon paràgraf s’hauria de dir que els pamflets “se reparten en 

nombre de…”.  

 

• Gramàtica: al final del segon paràgraf, quan es fa l’enumeració, s’ha de 

canviar la conjunció disjuntiva “o” per la copulativa “y”: “el Casal de Joves de 

la Colònia Castells y el Auditori Masferrer”. En l’últim paràgraf es fa el mateix 

error en enumerar els presos d’ETA: “como Diego Sánchez, Zigor 

Llaredonda y Laura Riera”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, Europa Press s’avança gairebé dues hores, ja que dóna la 

notícia a les 16.10. L’ACN no dóna la notícia.  

• Roda de premsa: no, és una notícia feta a partir d’una nota de premsa.  

• Notícies unifont: sí, el comunicat de premsa que envia Alberto Fernández 

Díaz.   

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 18.02 de l’1 de Març de 2009. Se li avança 

l’agència Europa Press, que la dóna a les 16.10.  

   

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

1.4. Política 

23/02/2009  19:32  POL 
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CAT CDC-CATALANISMO 

Recoder duda de que los catalanes sigan a CDC si opta por el soberanismo 

Barcelona, 23 feb (EFE).- El alcalde de Sant Cugat (Barcelona), Lluís Recoder, pone en duda en 

su libro "La libertad como respuesta" (Ara Llibres) que la sociedad catalana siga a CDC si opta 

por una hipotética estrategia soberanista. 

 

En el libro que mañana presenta en Barcelona, Recoder avisa a sus compañeros de partido: 

"Hemos de situarnos en una posición avanzada pero suficientemente próxima a los ciudadanos 

para que nos puedan seguir. Si al mirar atrás viésemos que nadie nos sigue o no nos sigue 

suficiente gente, estaríamos haciendo un mal servicio a la causa del catalanismo y 

traicionaríamos el espíritu fundacional de CDC". 

 

"También traicionaríamos los orígenes de CDC si algún día nos convirtiésemos en un partido 

adscrito a una corriente ideológica como una seña de identidad. En uno y otro caso, me habrían 

cambiado la Convergència donde me afilié en la década de los setenta", añade. 

 

Tras recordar el giro ideológico que quiso imprimir el ex secretario general de CDC Pere Esteve, 

Recoder se pregunta si "el país está nacionalmente lo suficientemente maduro como para 

seguirnos en una hipotética apuesta soberanista". 

 

En la etapa de Pere Esteve "no fuimos suficientemente entendidos y por el camino 

desconcertamos a mucha gente", señala. 

 

De cara al futuro, según Recoder, conviene que no se confundan "estados de ánimo del país con 

el poso real de sentimiento nacional. Nuestra misión -añade- no es radicalizar a los convencidos 

sino ensanchar la base de la gente que piensa y siente que Cataluña es su país". EFE 

 
 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors d’ortografia ni mecanogràfics.  

 

• Puntuació: en el quart paràgraf s’han d’eliminar les cometes, ja que es tracta 

d’una cita indirecta. En el cinquè paràgraf, les cometes es poden modificar i 

abarcar tota la frase: ““En la etapa de Pere Esteve no fuimos suficientemente 

entendidos y por el camino desconcertamos a mucha gente”, señala.” També 

en el sisè paràgraf caldria modificar les cometes. Les cometes anteriors a 

“estados de ánimo” s’han d’eliminar, i situar l’inici de la cita directa al principi 

de la frase: “Nuestra misión –añade – no es radicalizar…”. 
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• Lèxic: no hi ha errades en el lèxic de la notícia.  

  

• Gramàtica: no hi ha cap error gramatical en la notícia analitzada.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que Europa Press no dóna la notícia fins el dia de la 

presentació del llibre, és a dir un dia després que la notícia d’EFE. L’ACN 

també treu la notícia el dia de la presentació, és a dir el 24 de Febrer de 

2009.  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: sí, les declaracions de Recoder. 

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 21.32 del 23 de Febrer de 2009, avançant-

se d’aquesta manera a Europa Press i a l’ACN, que no trauran la notícia fins al dia 

següent.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

24/02/2009  11:08  POL 
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CAT LEY ELECTORAL 

CpC niega ser desleal al PSC por iniciar una ILP sobre la ley electoral 

Barcelona, 24 feb (EFE).- La presidenta de Ciutadans pel Canvi (CpC), Carme Valls, ha negado 

que la plataforma que preside sea desleal a su socio parlamentario, el PSC, y al propio Govern 

por presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre una reforma de la ley electoral 

catalana. 

 

En los próximos seis meses la plataforma cívica se dedicará a reunir las 50.000 firmas necesarias 

para que la ILP entre a trámite en el Parlamento catalán. 

 

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, la ex diputada ha señalado que la 

presentación de la ILP "es para unir y no para separar" y que responde a la necesidad de ofrecer 

una mayor proximidad a los ciudadanos respecto a sus representantes y para que se vuelvan a 

interesar por la vida política. 

 

Valls ha reconocido que el objetivo es "que se haga la ley con consenso", aunque difícilmente su 

propuesta será aprobada por los grupos parlamentarios en esta legislatura en el caso de que 

logre entrar a debate en el Parlament. 

 

La principal novedad que conlleva la propuesta de CpC es una fluctuación de los escaños 

elegidos según la participación electoral, que oscilaría entre 120 y 150 escaños dependiendo del 

porcentaje de personas que vayan a las urnas. 

 

Además incluye listas desbloqueadas y tiene como objetivo dotar de una mayor proporcionalidad 

al sistema y crear una Sindicatura Electoral que sea garante del cumplimiento de las promesas 

electorales y de la neutralidad de los poderes públicos durante las elecciones. EFE 

 

 
 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al segon paràgraf hi ha un complement circumstancial de temps 

anteposat al subjecte de la frase, amb la qual cosa hauria d’anar succeït per 

una coma. La frase hauria de quedar així: “En los próximos seis meses, la 

plataforma cívica se dedicará a reunir las 50.000 firmas necesarias para que 

la ILP entre a trámite en el Parlamento catalán”. Al tercer paràgraf, s’ha de 

posar entre comes el fet que les declaracions siguin recollides per EFE: “En 
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declaraciones a Catalunya Ràdio, recogidas por EFE, la ex diputada…”. A 

l’últim paràgraf hi falta una coma darrere del “además”: “Además, incluye 

listas desbloqueadas…”. 

 

• Lèxic: al lead es parla de la reforma de la llei electoral, però la realitat és que 

no hi ha llei electoral catalana, i que la ILP és per a la creació d’una llei 

electoral propia. Per tant, caldria deixar la frase així: “presentar una Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) para la creación de una ley electoral catalana”. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals en la notícia.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que ni Europa Press ni l’ACN donen la notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, la única font és Carme Valls, en declaracions a Catalunya 

Ràdio, que EFE recull. 

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 24 de Febrer a les 13.08, mentre que la resta 

d’agències no es fan ressò d’aquestes declaracions.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

25/02/2009  17:03  POL 

CAT AEROLÍNEA-LENGUAS 

C's carga contra UPyD por pedir a la aerolínea Swiss que no emplee el catalán 

Barcelona, 25 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), Albert 

Rivera, ha cargado hoy contra UPyD por haber pedido por carta a la aerolínea Swiss que no utilice 

el catalán en sus comunicaciones con los clientes. 

 

Rivera ha defendido en rueda de prensa la "libertad absoluta para que las compañías aéreas 

utilicen en sus comunicaciones la lengua que quieran". 

 

En este sentido, ha acusado al secretario de política lingüística de la Generalitat, Bernat Joan, de 

"presionar a las compañías aéreas para que utilicen únicamente el catalán con sus clientes". 
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Pero para Rivera tampoco es admisible que un militante de UPyD haya enviado una carta a Swiss 

para exigir que deje de utilizar el catalán en las comunicaciones con sus pasajeros. 

 

Rivera ha reprochado que "un partido político envíe cartas, considerando además el catalán como 

un dialecto, cosa que es una barbaridad, para que retiren el uso de esta lengua". 

 

"¿A quién molesta que las empresas se dirijan a sus clientes en catalán o en castellano?", se ha 

preguntado. EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al segon, tercer i cinquè paràgraf cal eliminar les cometes, ja que 

es tracta de cites indirectes, i posant les cometes es crea una contradicció en 

els verbs.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic en la notícia.  

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que Europa Press s’avança més set hores a EFE, donant 

la notícia a les 13.00, mentre que l’ACN és l’última en llançar la peça, a les 

20.51 d’aquell dia.  

• Roda de premsa: sí, una roda de premsa d’Albert Rivera, líder de Ciutadans. 

• Notícies unifont: sí, les declaracions d’Albert Rivera en roda de premsa.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 25 de Febrer de 2009 a les 19.03. Europa 

Press s’avança fins a sis hores llançant el teletip a les 13.00.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

28/02/2009  17:55  POL 
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CAT-CC.AA-PARLAMENTOS 

El Parlamento catalán es el más trabajador y el canario el que más descansa 

Madrid, 28 feb (EFE).- El catalán es el Parlamento autonómico que más días hábiles tiene a lo 

largo del año, en concreto un mes y medio más que la mayoría de las cámaras, y el canario es el 

que menos extiende su actividad legislativa al contar con cuatro meses inhábiles, aunque estudia 

ya reducir su "descanso" a dos meses. 

 

Mientras el Congreso de los Diputados acaba de abrir el debate sobre la necesidad de habilitar 

enero y julio como meses de trabajo, la inmensa mayoría de las cámaras autonómicas mantiene 

una división de sus periodos de sesiones idéntica al Parlamento nacional: de septiembre a 

diciembre, y de febrero a junio. 

 

Así era también en Cataluña hasta la aprobación del nuevo Estatut, en diciembre de 2005, en el 

cual se reguló que la Cámara debía reunirse un mes y medio más respecto a lo previsto en el 

reglamento anterior, de 1980. 

 

Según el Estatut, el Parlamento catalán tiene actividad del 1 de septiembre al 31 de diciembre, y 

del 15 de enero al 31 de julio; pero lo cierto es que no se agotan las fechas y los últimos plenos 

suelen celebrarse antes del final de diciembre o julio. 

 

Tampoco suele haber sesiones plenarias del Parlament en septiembre, porque se da por hecho 

que la actividad política ordinaria se recupera con la Diada -el 11 de ese mes-, y la actividad 

parlamentaria se inicia con el debate de política general, que en 2008 se celebró entre el 30 de 

septiembre y el 2 de octubre. 

 

El Parlamento de Euskadi, al igual que la gran mayoría, considera inhábiles los meses de enero, 

julio y agosto al completo. 

 

No obstante, la Cámara vasca fue precursora al plantearse la ampliar su actividad a los meses de 

enero y julio. 

 

Esta posibilidad fue estudiada hace unos ocho años, dentro del debate sobre el Estatuto del 

Político vasco, pero finalmente no cuajó y el calendario ha seguido igual. 

 

En el caso de Canarias, su Estatuto fija dos periodos ordinarios de 120 días: de marzo a junio, y de 

octubre a enero, de manera que hay cuatro meses inhábiles: julio, agosto, septiembre y febrero. 

 

Sin embargo, está en proceso una reforma del Reglamento que supondría en la práctica reducir los 

meses inhábiles a dos, enero y agosto. 

 

La idea es aprobarla antes del verano, por lo que tal vez el próximo mes de septiembre ya sea 

hábil en el parlamento insular. 
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Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Madrid, Murcia, 

Aragón, la Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Cantabria y Extremadura fijan como períodos 

de sesiones los comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, y el 1 de febrero y el 

30 de junio. 

 

No obstante, sus respectivos reglamentos parlamentarios o estatutos de autonomía prevén la 

posibilidad de convocar Diputaciones Permanentes para determinar si es necesario celebrar algún 

pleno o comisión con carácter extraordinario. 

 

Así ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en verano de 2006, cuando la actividad 

parlamentaria sólo cesó dos semanas en agosto debido a la comisión de investigación del 

accidente de metro de Valencia, en el que murieron 43 personas. 

 

En Navarra, el pasado mes de diciembre NaBai planteó la conveniencia de habilitar enero de 2009 

para no perder un mes de actividad ante las iniciativas pendientes de tramitación -entre ellas varias 

relacionadas con la crisis-. 

 

Finalmente, la idea no prosperó al no compartirla ni los socios de Gobierno (UPN-CDN) ni el PSN. 

EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el segon paràgraf es parla de “Parlamento nacional”, i s’hauria 

d’escriure en minúscula, ja que no hi ha cap institució que es digui així, sinó 

que a Espanya el parlament nacional és el Congrés dels Diputats. Per tant, la 

frase ha de quedar: “idéntica al parlamento nacional”. Hi ha un error de 

mecanografia al setè paràgraf, on s’ha afegit un determinant “la” que no 

correspon a la frase, que hauria de quedar així: [...]al plantearse ampliar su 

actividad a los meses de enero y julio”. Al vuitè paràgraf hi ha un error de 

majúscules, ja que l’Estatut del Polític Vasc és un document, per tant va tot 

en majúscules: “debate sobre el Estatuto del Político Vasco”. Al desè 

paràgraf s’ha de canviar una majúscula per una minúscula: “una reforma del 

reglamento que supondría…”. 

 

• Puntuació: en el desè paràgraf, s’ha de canviar la coma per dos punts: 

“reducir los meses inhábiles a dos: enero y agosto”.  

 

• Lèxic: al novè paràgraf hi ha un error més de concepte que d’una altra cosa, 

ja que cal ordenar els mesos de l’any i deixar-ho així: “febrero, julio, agosto y  
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septiembre”. Al dotzè paràgraf cal repetir “entre”: “entre el 1 de septiembre y 

el 31 de diciembre, y entre el 1 de febrero y el 30 de junio”.  

  

• Gramàtica: la notícia és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que ni Europa Press ni l’ACN donen la notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no se cita cap font, si bé es mencionen diversos estatuts 

d’autonomia i reglaments parlamentaris.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 28 de Febrer de 2009 a les 19.55, mentre 

que la resta d’agències no es fan ressò d’aquest tema, ja que és un tema propi.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: al quart paràgraf hi ha unes paraules que inclouen 

una valoració al text, i que caldria eliminar: “pero lo cierto es que”, i deixar 

simplement: “no se agotan las fechas”. 

 

 

01/03/2009  14:49  POL 

CAT MONTILLA CRISIS 

Montilla afirma que "valió la pena" su viaje a Japón para defender empleos 

Sant Joan Despí (Barcelona), 1 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha 

asegurado hoy que su viaje a Japón para defender los puestos de trabajo de las empresas niponas 

en Cataluña "ha valido la pena", por lo que mantendrá sus actuaciones contra la crisis "aunque 

sean arriesgadas políticamente". 

 

Montilla, que este mediodía ha participado en la "calçotada" anual que el PSC celebra en Sant 

Joan Despí, ha lamentado las críticas recibidas por el viaje que hizo el pasado mes de diciembre a 

Japón y ha añadido que la oposición "quiere que al Govern le vaya mal pero no quieren cosas 

buenas para el país". 

 

"Cuando al cabo de dos meses y medio ya sabemos que Sony se mantiene en Catalunya y que 

Nissan anuncia la llegada de nuevos productos, entonces nos damos cuenta de que el riesgo ha 

valido la pena", ha opinado Montilla, tras asegurar que la Generalitat aplicará todos sus recursos, 

aunque sean "pocos", para evitar que las actividades industriales abandonen el país. 

 

El primer secretario del PSC también ha destacado la apuesta del Gobierno central por Cataluña y 
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el acuerdo para invertir 800 millones de euros extras en infraestructuras, partida que Montilla ha 

considerado "clave". 

 

El presidente de la Generalitat ha pedido además la complicidad de los ciudadanos para hacer 

frente a la crisis, así como de los ayuntamientos, que en su opinión "son fundamentales para, de 

manera coordinada con el resto de administraciones, hacer frente a los problemas, ya que son los 

que primero los detectan". EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al lead s’han d’eliminar les cometes, ja que es tracta d’una cita 

indirecta: “para defender los puestos de trabajo de las empresas niponas en 

Cataluña valió la pena”. En les declaracions de José Montilla del segon 

paràgraf, caldria afegir una coma entre “mal” i “pero”, de tal manera que la 

frase quedi així: “quiere que al Govern le vaya mal, pero no quieren cosas 

buenas para el país”. En l’últim paràgraf, també s’han d’eliminar les cometes, 

ja que la cita s’introdueix en estil indirecte.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic en la notícia.  

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals en la notícia.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, la primícia la té l’ACN, que dóna la notícia a les 14.38. 

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, només s’inclouen en la peça les declaracions de Montilla 

com a font de la notícia.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia l’1 de Març a les 16.49, però se li avança més 

de dues hores l’ACN, que llança el teletip a les 14.38, mentre que Europa Press ho 

fa 10 minuts més tard, a les 14.48.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  
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1.5. Societat 

  

23/02/2009  07:14  CYT 

CAT SUCESOS INCENDIO 

Un incendio destruye una fábrica de madera de Castellterçol 

Barcelona, 23 feb (EFE).- Un incendio ha destruido totalmente esta madrugada una fábrica de 

madera situada en el núcleo urbano de la población de Castellterçol (Barcelona), según han 

informado a Efe los Bomberos de la Generalitat. 

 

El fuego se ha iniciado, por causas que todavía se desconocen, sobre las 04:14 horas, y en las 

tareas de extinción han participado diez dotaciones de los bomberos. 

 

Las mismas fuentes ha señalado que a consecuencia del fuego el techo se ha hundido y la 

estructura ha quedado muy dañada, pero que no se han producido heridos ni se ha evacuado a 

ninguna persona. 

 

También han indicado que el fuego ya está controlado pero que los bomberos siguen trabajando 

en la extinción total y para refrescar los restos del incendio. EFE 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: en el tercer paràgraf, s’hauria d’afegir una coma, de tal manera 

que la frase quedés així: “Las mismas fuentes han señalado que a 

consecuencia del fuego, el techo se ha hundido y la estructura ha quedado 

muy dañada”. 

 

• Lèxic: al lead hi ha una reiteració que cal eliminar. Simplement parlant de “la 

población de Castellterçol” n’hi ha prou, es pot eliminar “núcleo urbano”. A 

l’últim paràgraf s’hauria de canviar el verb “refrescar” per “remojar”.  

  

• Gramàtica: hi ha un error de concordança entre subjecte i verb en el tercer 

paràgraf. Per solucionar aquest problema, la frase hauria de quedar així: 

“Las mismas fuentes han señalado que[...]”. 

 

Sobre fonts: 
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• Exclusivitat: no. Europa Press és qui té la primícia, ja que dóna la notícia a 

les 7.35.   

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, un comunicat de  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 23 de Febrer de 2009 a les 09.14, mentre 

que Europa Press s’avança i llança el teletip a les 7.35. L’ACN queda per darrere 

d’Europa Press, però per davant d’EFE, donant la notícia a les 7.58 

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

23/02/2009  18:41  TRI 

CAT SUCESOS-ROBOS 

Tres detenidos en L'Espluga por robos en restaurantes de Alcarrás y Montblanc 

L'Espluga de Francolí (Tarragona), 23 feb (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 

día 20 en L'Espluga de Francolí a tres jóvenes acusados de tres robos cometidos en restaurantes 

de Alcarràs (Lleida) y de Montblanc (Tarragona). 

 

La policía autonómica ha informado hoy de que a los tres detenidos también se les imputa un robo 

ocurrido en una vivienda de Lleida y la sustracción de un vehículo en Martorelles (Barcelona). 

 

La policía imputa tres robos con fuerza a establecimientos de Lleida y Montblanc a José María 

A.B., de 24 años, Manuel H.H., de 22 años, los dos de nacionalidad española, y a Mohamed S., de 

19 años y nacionalidad marroquí, todos ellos vecinos del municipio de Mollet del Vallès 

(Barcelona). 

 

La detención se produjo cuando una patrulla vio en la madrugada del pasado día 20 en L'Espluga 

de Francolí un vehículo que circulaba sin luces que emprendió la huida ante la presencia policial. 

 

Poco después, la dotación encontró el vehículo abandonado en un aparcamiento, con las llaves 

puestas y el motor encendido, por lo que se inició una búsqueda por los alrededores. 

 

Finalmente, los jóvenes fueron localizados en una zona boscosa próxima a la estación de Renfe de 

L'Espluga, ya que, al parecer, pretendían marcharse del lugar en tren. 

 

En el vehículo de los detenidos los Mossos hallaron un dispositivo GPS, que constaba como 
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sustraído de un vehículo en Martorelles (Barcelona), y un reloj, también denunciado como robado 

de una vivienda de Lleida. 

 

Las gestiones realizadas permitieron también la recuperación de 1.600 euros en monedas y 475 

euros en billetes, procedentes, supuestamente, de robos con fuerza a dos restaurantes de Alcarràs 

(Lleida), y a uno de Montblanc. 

 

Los tres individuos habrían destrozado las máquinas tragaperras de los dos primeros locales y se 

habrían llevado la máquina registradora del tercero, recuperada cerca del lugar. 

 

También se pudieron recuperar las herramientas usadas para cometer supuestamente estos 

robos. 

 

Además de estos hechos, se les imputa un delito contra la seguridad del tráfico y otro de 

desobediencia. 

 

Los tres detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia 

de Valls. EFE. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al setè paràgraf hi ha un complement circumstancial de lloc al 

principi de la frase, que cal marcar amb una coma. La frase quedarà així: “En 

el vehículo de los detenidos, los Mossos hallaron un dispositivo GPS[...]”. al 

vuitè paràgraf s’ha d’eliminar la coma de després del parèntesi: “a dos 

restaurantes de Alcarràs (Lleida) y a uno de Montblanc”.  

 

• Lèxic: a l’últim paràgraf hi ha una reiteració. Per evitar-la, la frase ha de 

quedar així: “a disposición del juzgado de guardia de Valls”. 

  

• Gramàtica: al tercer paràgraf s’ha de repetir la preposició “de”: “a Mohamed 

S., de 19 años y de nacionalidad marroquí”. Al cinquè paràgraf trobem el 

mateix error, i cal tornar a escriure “con”: “con las llaves puestas y con el 

motor encendido”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. L’ACN s’avança més d’una hora a EFE, i dóna la notícia a 

les 18.07.  
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• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, l’única font citada són els Mossos d’Esquadra.   

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 23 de Febrer de 2009 a les 20.41. Europa 

Press no publica aquesta notícia, i l’ACN guanya la partida, publicant la notícia a les 

18.07 del 23 de Febrer.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

25/02/2009  10:58  SOC 

CAT POBREZA EDUCACIÓN 

Manos Unidas reparte en institutos un cómic sobre las causas de la pobreza 

Barcelona, 25 feb (EFE).- Manos Unidas distribuirá en los institutos catalanes un cómic sobre las 

causas de la pobreza que pretende despertar el interés de los más jóvenes en la lucha por un 

mundo más justo. 

 

La ONG ha editado 60.000 ejemplares del cómic "Què està passant?" ("¿Qué está pasando?), que 

se distribuirán en las escuelas e institutos de Secundaria y Bachillerato, según ha informado hoy la 

presidenta de Manos Unidas Barcelona, Rosa Pradas. 

 

El cómic narra la historia de un grupo de adolescentes que se encuentran con un extraterrestre 

que ha llegado a la Tierra con la intención de entender el funcionamiento de los terrícolas y está 

especialmente sorprendido de la injusta distribución de la riqueza que reina en nuestro planeta.efe 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al segon paràgraf s’han de cambiar unes majúscules per 

minúscules: “escuelas e institutos de secundaria y bachillerato”. 

 

• Puntuació: al segon paràgraf s’han de canviar les cometes dobles del títol del 

còmic (tant en català com en castellà), i substituir-les per cometa simple.  

 

• Lèxic: a l’últim paràgraf s’hauria de canviar la construcció de la frase: 

“especialmente sorprendido con la injusta distribución”.  
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• Gramàtica: no hi ha cap error gramatical en la notícia.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, cap altra agència dóna la notícia.    

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, Mans Unides, representada a través de la presidenta de 

la secció barcelonina d’aquesta ONG, Rosa Pradas. 

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 25 de Febrer de 2009 a les 12.58. Cap de les 

altres dues agències dóna la notícia.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: el verb “reina” és valoratiu. S’hauria de canviar per 

“la riqueza que hay en nuestro planeta”.  

 

 

27/02/2009  15:37  ECO 

CAT COMERCIO JUSTO 

La venta de productos de comercio justo creció un 12,2% los años 2006 y 2007 

Barcelona, 27 feb (EFE).- La venta de productos de comercio justo en Cataluña creció un 12,2% 

anual entre los años 2006 y 2007, una tasa superior a la española (8,3%) pero inferior a la 

registrada en períodos anteriores, cuando se produjeron crecimientos de entre un 23,5% y un 

29,4% (2004-2005). 

 

Estos datos se incluyen en el informe "El comercio justo en Cataluña" de la organización Setem, 

según se indica en un comunicado de esta organización no gubernamental, que añade que a 

finales de 2007 el valor final de las ventas de productos de comercio justo ha sido de 4.725.000 

euros. 

 

El 55% de las ventas corresponden a alimentos, un 40% a productos artesanales y el 5% restante 

a otros productos, precisa el mismo documento, en el que se cuantifica que los catalanes 

destinaron un promedio de 659 euros por cada mil personas a la compra de este tipo de 

mercancías en 2007. 

 

En Cataluña existen 38 tiendas especializadas en comercio justo, de las que 29 están en 

Barcelona, tres en Lleida, y el mismo número en Tarragona y Girona. 

 

Por lo que se refiere al futuro del comercio justo, la doctora en Economía Internacional y Desarrollo 

Económico y autora de la parte cuantitativa del informe, Cristina Xalma, ha destacado en un 

comunicado que las proyecciones son menos optimistas que hasta ahora. 
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"En el último año -ha explicado Xalma- las tasas de crecimiento han sido inferiores a años 

anteriores y se espera una desaceleración del crecimiento de las ventas". EFE. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al segon paràgraf s’ha de canviar la cometa doble que s’ha posat 

al nom de l’informe per cometa simple, a més d’afegir una coma després de 

“Setem”: “en el informe ‘El comercio justo en Cataluña’, de la organización 

Setem, según se indica…”.  

 

• Lèxic: al lead hi ha una reiteració, i per tant, s’ha d’eliminar una de les parts 

d’aquesta: “creció un 12’2% anual entre 2006 y 2007”.  Hi ha una altra 

reiteració en l’últim paràgraf, que s’evitaria eliminant “crecimiento” i deixant la 

frase així: “una desaceleración de las ventas”.  

  

• Gramàtica: tota la notícia és correcta a nivell de gramàtica.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. Ni Europa Press ni l’ACN donen la notícia.   

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: la notícia es confecciona amb un comunicat de l’ONG 

Setem, que inclou dades d’un estudi, però la notícia només cita com a font el 

comunicat. Per tant, s’entén que la notícia és unifont.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia el 27 de Febrer de 2009 a les 17.37. La resta 

d’agències no toquen el tema. 

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

01/03/2009  16:32  TRI 

CAT ACOSO MENORES 
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Detenido un menor por acosar sexualmente a dos niñas de 11 años por internet 

Tossa de Mar (Girona), 1 mar (EFE).- La Policía Local de Tossa de Mar ha detenido a un menor de 

16 años acusado de acosar sexualmente y amenazar a dos niñas de 11 años, a las que tenía 

atemorizadas, mediante mensajes que les enviaba a través de una red social de internet. 

 

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, el menor, un chico de 16 años de 

origen marroquí, ha sido detenido esta tarde en su casa de Tossa de Mar y puesto a disposición de 

la Fiscalía de Menores. 

 

Al chico se le acusa de haber enviado mensajes mediante la red social virtual "Metroflog" a las dos 

niñas, a las que conocía porque son alumnas de un colegio anexo al instituto donde él estudia, 

haciéndoles invitaciones sexuales y amenazando con agredirlas y violarlas. 

 

Gracias al análisis de esos correos electrónicos, los investigadores han averiguado que el detenido 

perseguía presuntamente a las dos niñas, ya que en sus mensajes les daba detalles de las horas y 

lugares donde ellas habían estado, así como de las personas con quienes se habían encontrado. 

 

El acoso sexual a las dos menores empezó hace unos dos meses, aunque la policía ha tenido 

dificultades para identificar al autor de los mensajes, ya que continuamente cambiaba de apodo y 

suplantaba la identidad de otros participantes de la red social. 

 

Según la declaración de las madres de las niñas, que han sido interrogadas por la Policía Local de 

Tossa en el transcurso de esta investigación, la vida de las menores había cambiado desde la 

recepción de esos mensajes sexuales, ya que se sentían atemorizadas y ya no se atrevían a salir 

solas a la calle. EFE. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: no hi ha errors de puntuació.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic en la notícia.  

  

• Gramàtica: la notícia és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que les altres dues agències no donen la notícia.   

• Roda de premsa: no.  
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• Notícies unifont: sí, només se citen “fonts properes a la investigació”, tot i que 

no s’especifica la seva identitat.  

Sobre rapidesa: EFE dóna la notícia a les 18.32 de l’1 de Març de 2009, mentre que 

la resta d’agències no donen la notícia.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana. 

  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

2. Recull notícies Europa Press 

 

2.1. Cultura 

CATALUNYA.-Oscar.- Penélope Cruz, primera española e n llevarse un Oscar a la mejor 

actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona' 

 

La de Alcobendas no se olvida de su ciudad natal y dedica el premio a su familia, a su "amigo 

Pedro" y a todos los actores españoles 

 

   NUEVA YORK, 23 Feb. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Emilio López Romero) – 07.15 

   A la segunda va la vencida. Penélope Cruz se ha convertido esta noche (madrugada en España) 

en la primera actriz española en llevarse un Oscar por su interpretación en la película 'Vicky 

Cristina Barcelona', del director neoyorquino Woody Allen. La primera nominación le llegó en 2007 

de la mano de Pedro Almodovar y su aclamada cinta 'Volver'. 

 

   Cruz ha recibido la estatuilla de manos de cinco de sus antecesoras, Goldie Hawn, Anjelica 

Houston, Whoopi Goldberg, Eva Marie Saint y Tilda Swinton. La tradición mandaba que Javier 

Bardem, Mejor Actor de Reparto el año pasado, le entregara esta noche el Oscar pero se 

encuentra en Barcelona rodando 'Biutiful', del mexicano Alejandro González Iñárritu. 

 

   En un breve discurso en inglés, Cruz, visiblemente emocionada, dedicó el premio a sus padres, a 

sus hermanos, a Woody Allen --a quien agradeció que confiara en ella-- y a su "amigo" Pedro 

Almodovar, así como a otros directores con los que trabajó como Bigas Luna y Fernando Trueba. 

 

   Además, en perfecto castellano, compartió el Oscar "con todos los actores de mi país" y con 

todos los que desde España estén compartiendo esté momento "y lo sientan como propio". 

También tuvo palabras de recuerdo a su ciudad natal, Alcobendas, al recordar las noches que 

pasaba en vela para poder ver en directo la gala de los Oscars por televisión. 
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   La actriz, que comenzó sus palabras preguntado si alguien se había desmayado al recoger un 

premio "porque yo podría ser la primera", abogó por proteger la industria del cine, tras subrayar 

que como cualquier otro tipo de expresión artística "ha sido y será siempre un lenguaje universal". 

 

PARTÍA COMO FAVORITA 

   La madrileña partía como favorita en todas las quinielas, toda vez que Kate Winslet competía en 

otra categoría, la de Mejor Actriz, y en la lucha por la preciada estatuilla dorada Cruz se enfrentaba 

a Amy Adams y Viola Davis, por sus respectivos papeles en 'La duda', Marisa Tomei, por 'El 

luchador', y Taraji P. Henson, por 'El curioso caso de Benjamin Button'. 

 

   La actriz británica le había ganado la partida tanto en los Globos de Oro como en los premios del 

Sindicato de Actores, pero esta noche Cruz ha podido con todo y finalmente ha logrado igualar la 

gesta conseguida el año pasado por Javier Bardem al convertirse en la primera española en ganar 

un Oscar. 

 

   El último reconocimiento por su interpretación de María Elena le llegó hace sólo unas horas, el 

Independent Spirit como mejor actriz de reparto, que recogió en la playa de Santa Mónica (Los 

Angeles). Previamente recibió el Bafta, el Goya o el Círculo de Críticos de Nueva York, entre otros 

galardones. 

 

SEGUNDA NOMINACIÓN 

   Se trataba de la segunda nominación al Oscar de Penélope Cruz. En 2007 ya acudió al Teatro 

Kodak de Los Angeles como candidata a la estatuilla como mejor actriz principal por su papel en la 

película de Pedro Almodóvar 'Volver'. En aquella ocasión, la afortunada fue Helen Mirren por su 

interpretación de Isabel II en 'The Queen', de Stephen Frears. 

 

   'Vicky Cristina Barcelona', la última película de Woody Allen rodada íntegramente en la capital 

catalana, está protagonizada por Javier Bardem, Scarlett Johansson, Rebecca Hall y Penélope 

Cruz, y se estrenó a mediados de septiembre tras su paso por el Festival Internacional de San 

Sebastián. 

 

   Se trata de una comedia sobre las relaciones a tres bandas y describe el verano que pasan dos 

turistas norteamericanas, interpretadas por Hall y Johansson, en España, donde conocen a un 

artista español un tanto loco (Bardem), que mantiene una turbulenta relación con su ex novia María 

Elena (Cruz). 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: el cognom del director manxec s’accentua, per tant: “La primera 

nominación le llegó en 2007 de la mano de Pedro Almodovar y su aclamada 

cinta 'Volver'”. Al quart paràgraf hi ha un error ortogràfic, cal canviar “esté” 

per “este”: “estén compartiendo este momento”. Al vuitè paràgraf, cal 
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accentuar el nom de la ciutat on s’han entregat els Oscars, ja que en castellà 

duu accent: “Los Ángeles”.  

 

• Puntuació: al quart paràgraf s’han d’eliminar les cometes, ja que és una cita 

indirecta, no s’hi poden incloure verbs: “compartiendo este momento y lo 

sientan como propio”. Al cinquè paràgraf també s’han de modificar les cites, i 

deixar la frase així: “al recoger un premio porque ella podía ser la primera”, 

abogó por…”. Al vuitè paràgraf s’ha de canviar una coma per dos punts: 

“hace solo unas horas: el Independent Spirit…”. També en el vuitè paràgraf 

cal afegir una coma després de “previamente”: “Previamente, recibió el Bafta, 

el Goya y el Círculo de Críticos de Nueva York, entre otros galardones.” La 

frase del penúltim paràgraf “la última película de Woody Allen rodada 

íntegramente en la capital catalana” està mal puntuada. Tal com està escrita 

implica que ‘Vicky Cristina Barcelona’ és la última de les pel·lícules que 

Woody Allen ha rodat íntegrament a Barcelona, és a dir, implica que aquest 

film és un dels molts que el director ha gravat a Barcelona. La partícula 

“rodada íntegramente en Barcelona” és un incís, i com a tal, ha d’anar entre 

comes. Així doncs, la frase hauria de ser: “‘Vicky Cristina Barcelona’, la 

última película de Woody Allen, rodada íntegramente en la capital catalana, 

está protagonizada por Javier Bardem, Scarlett Johansson, Rebecca Hall y 

Penélope Cruz, y se estrenó a mediados de septiembre tras su paso por el 

Festival Internacional de San Sebastián”.  

 

• Lèxic: al subtítol s’utilitza un estil una mica col·loquial al dir “la de 

Alcobendas”, tot i que no és del tot incorrecte tenint en compte que es tracta 

d’una crónica. La utilització de l’adjectiu “perfecto” per descriure el castellà de 

l’actriu és sorprenent i innecessari, tenint en compte que Penélope Cruz és 

espanyola, i que, per tant, la seva llengua materna és el castellà. Ja s’entén 

que serà perfecte. Aquest adjectiu tindria més sentit inclòs en la frase: “En un 

breve discurso en un perfecto inglés...”. En la frase “La actriz británica le 

había ganado la partida”, hi ha una indefinició respecte qui és l’actriu 

britànica. Si el lector no coneix els noms de les actrius citades en el paràgraf 

anterior, no entén quina d’elles és la que li ha arrabassat els Globus d’Or i els 

Premis del Sindicat d’Actors.  

 

• Gramàtica: en l’enumeració de premis que Penélope Cruz ja havia rebut pel 

seu paper de María Elena, es citen separats per una conjunció disjuntiva (o), 

quan hauria de ser una conjunció copulativa (y), ja que no expressa una 
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alternativa entre una partícula i una altra, sinó una suma de totes les 

partícules (els premis). La frase doncs, hauria de ser: “Previamente, recibió 

el Bafta, el Goya y el Círculo de Críticos de Nueva York, entre otros 

galardones.”  

 

Sobre fonts: 

• És una primícia: no, ja que totes les agències donen la notícia, tot i que EP 

és la primera(a les 7.15) a llançar-la.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí. Per una notícia d’aquest tipus no cal més d’una font, 

simplement cal seguir la gala d’entrega d’aquests guardons per poder 

publicar la notícia de manera fiable.  

Sobre rapidesa: aquesta notícia es va llançar a les 7.15 del 23 de Febrer de 2009. 

Després d’aquesta es van donar diverses ampliacions, a les 7.27 una que detalla la 

trajectòria de Penélope Cruz, a les 7.31 una notícia amb declaracions de Cruz en 

roda de premsa, i a partir de les 8.58 les reaccions a aquest premi. Respecte les 

altres agències, passa per davant a l’ACN (que treu la notícia a les 7.49), i treu la 

notícia una hora abans que EFE.  

 

Rigor: no hi ha cap correcció al llarg de tot el dia d’aquesta notícia. 

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: la notícia és el més objectiu possible tenint en 

compte que no es tracta d’una notícia estrictament parlant, si no que és més aviat de 

l’estil d’una crònica, fet visible sobretot en la primera frase del lead: “A la segunda va 

la vencida”. La utilització d’adjectius valoratius o adverbis que podrien minvar 

l’objectivitat de la notícia es limita a “aclamada cinta”, al lead; “perfecto castellano”, al 

quart paràgraf, “preciada estatuilla”; “finalmente”, en el segon paràgraf del “Partía 

como favorita” 

 

 

CATALUNYA.-El Tibidabo de Barcelona abre la temporad a el sábado con la nueva montaña 

rusa  

   BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) – 20.27 

 

 

   El parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona iniciará la temporada el sábado con la nueva 

montaña rusa, de 718 metros, que se estrenó por Navidad y cuya mayor parte del recorrido pasa 
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cerca de tierra y los árboles. La temporada de 2008 se cerró con 588.947 visitantes, un 2 por 

ciento menos que en 2007, aunque las instalaciones abrieron 139 días, cinco menos. 

   Según informó hoy la empresa municipal B:SM en un comunicado, podrán subir a la montaña los 

niños que midan más de 120 centímetros. El recorrido se inicia con una subida de 33,2 metros de 

desnivel hasta el punto más alto de la atracción, a 522 metros sobre el nivel del mar, para 

continuar con un recorrido suave con vistas de Barcelona y el Vallès hasta la bajada dirección 

Barcelona. 

   Los 621 metros restantes se realizan aprovechando la orografía del terreno, donde la proximidad 

de los árboles amplía el efecto de velocidad, que en algunos momentos llega a los 80 km/h. 

Precisamente la tala de árboles para construir la montaña motivó el rechazo de una plataforma y 

de la oposición municipal, y llevó a CiU a presentar un recurso ante los tribunales. 

   Además de reforzar el parque con actividades educativas y de animación, en 2009 se devolverá 

el importe del billete del funicular a los visitantes del parque después de un nuevo aumento de los 

que llegan con este medio de transporte. En 2008 registró 656.608 pasajeros, un 8,8 por ciento 

más que en 2007, cuando se sometió a una modernización que permitió doblar la frecuencia de 

paso. 

   El parque obtuvo el año pasado unos ingresos de 16,6 millones de euros que, restando los 

gastos, arrojaron un beneficio neto de 193.000 euros, siendo el cuarto año consecutivo con 

números positivos desde 1993, aunque con ganancias inferiores, ya que en 2005 fueron de 

523.000 euros y en 2006 y 2007 superaron el millón de euros. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: cap falta ortogràfica o errata a destacar.  

 

• Puntuació: al segon paràgraf s’ha d’afegir una coma després de Vallès: 

“vistas de Barcelona y del Vallès, hasta la bajada”. Al quart paràgraf cal 

afegir una coma després del complement circumstancial de temps 

avantposat a la frase: “En 2008, registró…”. A l’últim paràgraf s’han 

d’introduir unes comes per marcar un incís: “ya que en 2005 fueron de 

523.000 euros y, en 2006 y 2007, superaron el millón de euros”. 

 

• Lèxic: al lead hi ha una catalanada: es parla de pasar “cerca de tierra”, que 

és una traducció literal de pasar prop de terra, i en castellà hauria de ser 

“pasar cerca del suelo”. Al segon paràgraf s’ha de corregir l’expressió 

“dirección a”: “hasta la bajada en dirección a Barcelona”.  
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• Gramàtica: al lead s’ha de repetir la preposició “de” en l’enumeració de terra i 

arbres: “pasa cerca del suelo y de los árboles”. El mateix error es repeteix al 

segon paràgraf, on cal repetir la preposició “de”: “con vistas de Barcelona y 

del Vallès”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que ni l’ACN ni EFE donen la notícia.   

• Roda de premsa: tampoc. Es tracta d’un comunicat de premsa de l’empresa 

B:SM.  

• Notícies unifont: sí.  

Sobre rapidesa: la notícia es tira a les 20.27 del 24 de Febrer. No podem comparar 

la rapidesa amb EFE o l’ACN, perquè no la van donar.  

Rigor: no hi ha cap correcció al llarg del dia d’aquesta notícia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: la notícia no presenta adjectius valoratius, ni 

adverbis innecessaris. 

 

 

CATALUNYA.-José Corbacho y Juan Cruz buscan en la R ed a los co-directores  de su 

proyecto 'La Wikipeli' 

   MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – 17.21 

 

   José Corbacho y Juan Cruz apuestan por el cine interactivo con su nuevo proyecto 

cinematográfico, 'La Wikipeli', para el que, a través de la Red, pedirán consejo y estudiarán las 

ideas que los internautas les presten para aspectos fundamentales de su próximo filme, como el 

argumento, el vestuario o los escenarios. 

   Así nace 'La Wikipeli', promovido por la marca de cervezas Mahou 5 Estrellas, y en el que 

cualquier persona con acceso a Internet podrá opinar e influir. 

   La página web de 'La Wikipeli' (que estará operativa en breve, según confirmó Mahou a Europa 

Press) funcionará como un faro informativo en el que los usuarios tendrán acceso a toda la 

información del proyecto, pudiendo, además, tomar decisiones tan importantes como la elección 

del título, el vestuario e, incluso, el argumento. 

   De hecho, los internautas colaborarán enviando 'atrezzo' para la película, proponiendo 

ubicaciones para el rodaje e, incluso, apareciendo como personajes que se ven envueltos en la 

historia. 
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TODOS LOS DETALLES 

   El futuro sitio 'on-line' también hará las veces de 'cuaderno de rodaje', informando puntualmente 

de todos los detalles que tengan que ver con la producción. 

   Los realizadores, ganadores de un premio Goya por 'Tapas', permitirán de este modo que los 

internautas sean los verdaderos protagonista. Todos los que participen en 'La Wikipeli' aparecerán 

junto a Corbacho y Cruz en los títulos de crédito de la producción, como co-directores del filme. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: tant al titular com al lead, s’ha de posar “red” en minúscules: 

“buscan en la red”. També al titular s’ha de treure el guió: “buscan en la red a 

los codirectores”, error que es repeteix a l’últim paràgraf. Al quart paràgraf es 

parla d’atrezzo, s’hauria d’escriure “attrezzo”.   

 

• Puntuació: al tercer paràgraf no calen els parèntesis, s’ha de posar entre 

comes: “La página web de ‘La Wikipeli’, que estará operativa en breve, 

según confirmó Mahou a Europa Press, funcionará como…”. 

 

• Lèxic: al lead es repeteix la idea de pel·lícula, que es podria evitar suprimint 

una part de la frase: “para aspectos fundamentales como el argumento, el 

vestuari y los escenarios”. Al cinquè paràgraf es parla de “sitio on-line”. 

S’hauria d’escriure sense guió, o, en tot cas, en castellà: “El futuro sitio online 

también hará las veces…”. 

 

• Gramàtica: al lead s’ha de canviar la conjunció “o” per “y”: “el argumento, el 

vestuario y los escenarios”. Hi ha un petit error de concordança en el segon 

paràgraf. Si bé en el lead parlen de “proyecto cinematográfico”, i per tant, la 

concordança és en masculí, en el segon paràgraf es parla de “La Wikipeli”, i 

encara que es tracti del nom de la pel·lícula, seria convenient concordar-ho 

en femení, i per tant, “promovida por la marca de cervezas Mahou 5 

Estrellas, y en la que cualquier persona con acceso a Internet podrá opinar e 

influir”. 

Sobre fonts: 
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• Exclusivitat: tenint en compte que ni EFE ni l’ACN treuen cap notícia del tema 

en tota la setmana, es pot considerar que és una primícia de l’agència 

Europa Press.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no. En aquest cas, a més de la informació sobre la pàgina 

web que es posarà en marxa, l’agència ha contactat amb l’empresa Mahou 5 

Estrellas per confirmar que la web estarà en funcionament en breu.   

Sobre rapidesa: la notícia es tira a les 17.21 del 26 de Febrer de 2009. L’ACN no 

publica cap notícia sobre el tema, i tampoc EFE.  

Rigor: no hi ha cap correcció al llarg del dia d’aquesta notícia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: la notícia no presenta adjectius valoratius, ni 

adverbis innecessaris. 

 

CATALUNYA.-La Generalitat ve en la cultura popular una herramienta "estratégica" de 

cohesión social 

   BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.07 

   El director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC) --

entidad dependiente de la Generalitat--, Ramon Fontdevila, aseguró que actualmente la cultura 

popular es una "herramienta estratégica" de cohesión social, y la inmigración, lejos de ponerla en 

riesgo, la ha potenciado con su curiosidad y adhesión a algunas prácticas, sobre todo las 

relacionadas con el fuego. 

   En una entrevista con Europa Press, Fontdevila destacó que las fiestas tradicionales de fuego, 

como los 'correfocs', son las que han generado "más adhesión" en la periferia de Barcelona, 

"donde las tradiciones catalanas han estado muy machucadas". 

   Además, en las 'colles de dimonis' es "donde más diversidad hay", tanto por edades como por 

procedencia de sus miembros.  

   A su juicio, hay que evitar la "museización" de estas tradiciones, a las que los inmigrantes 

pueden dar una bocanada de aire fresco: "Los que llegan nuevos tienen que poder participar", 

pidió, y de hecho ya se han visto 'anxanetes' negras coronando un 'castell'. 

   "Los catalanes tenemos que promover el discurso de la diversidad en Europa; sino, será muy 

aburrida", indicó Fontdevila. 

CATALÁN PARA INTEGRARSE 
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   El presidente de Òmnium Cultura, Jordi Porta, aseguró en otra entrevista con Europa Press que 

los inmigrantes "saben que dominar el catalán les hace ser más como los otros", en referencia a 

los autóctonos. 

   Porta admitió que participar en celebraciones populares hace que los inmigrantes se sientan 

vinculados a Catalunya, pero su caballo de batalla se centra en el programa 'Quedem?', 

actividades socioculturales que realizan catalanes y extranjeros para conocer mejor el espacio 

común y al otro. 

   Entre las 299 actividades que se realizaron a lo largo del año pasado destacan las visitas a los 

museos, a los mercados, a los teatros y los cines de la ciudad. Barcelona fue la primera ciudad 

donde se emprendió el 'Quedem?', pero ahora ya se realiza en cinco ciudades catalanas con gran 

porcentaje de inmigración. 

   De las 5.741 participaciones que registraron el año pasado dentro de la iniciativa --este año se 

han propuesto llegar a las 15.000--, más de la mitad fueron de catalanes, algo positivo porque 

indica que hay interés por conocer a los nuevos colectivos, dijo Porta. 

   El programa ha servido para desbancar ideas preconcebidas: si Porta estaba seguro de que 

tendrían más dificultades para que los sudamericanos participasen, porque creen que "con el 

castellano ya se apañan", y los africanos estarían más dispuestos a conocer la cultura catalana, 

fue al revés. 

   "Con los que tenemos más dificultades es con los magrebíes", pero varios contactos con 

entidades de este colectivo han facilitado su inclusión en el programa 'Quedem?'. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: l’associació cultural citada a la frase “El presidente de ‘Òmnium 

Cultura’, Jordi Porta, aseguró...” no és Òmnium Cultura, sinó Òmnium 

Cultural.  

 

• Puntuació: al segon paràgraf s’haurien d’eliminar les cometes del final del 

paràgraf: “en la periferia de Barcelona, donde las tradiciones catalanas han 

estado…”. Al tercer paràgraf també s’hi haurien de treure les cometes, pel 

mateix motiu: “en las ‘colles de dimonis’ es donde más diversidad hay, tanto 

por edades…”. Al sisè paràgraf també s’hi han d’eliminar les cometes de la 

cita: “los inmigrantes saben que dominar el catalán les hace ser…”. Al vuitè 

paràgraf s’ha d’afegir una coma entre “pasado” i “destacan”: “a lo largo del 

año pasado, destacan las visitas…”.  
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• Lèxic: al sisè paràgraf s’hauria de canviar “autóctonos” per “catalanes”: “en 

referencia a los catalanes”.  

  

• Gramàtica: al vuitè paràgraf s’ha d’afegir la preposició “a” en l’enumeració: 

“destacan las visitas a los museos, a los mercados, a los teatros y a los cines 

de la ciudad”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, es tracta d’una entrevista d’Europa Press. 

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no. Tenint en compte que s’utilitzen dues entrevistes, a més 

de la informació sobre el programa ‘Quedem’, podem dir que la notícia no és 

unifont, sinó que està ben documentada amb tres fonts.  

Sobre rapidesa: no podem parlar de rapidesa respecte les altres agències, tenint en 

compte que és una notícia exclusiva, i que, per tant, les altres agències no han 

publicat res sobre el tema.  

Rigor: no hi ha cap correcció.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia objectiva, no és tendenciosa, ni emet 

valoracions sobre la immigració o  la seva voluntat d’integració.  

 

 

Catalunya 

CATALUNYA.-AMPL.- Fallece en Barcelona el actor Pep e Rubianes a los 61 

años 

   BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) – 13.23 

 

 

   El actor y director gallego afincado en Catalunya Pepe Rubianes falleció esta 

mañana en su domicilio de Barcelona a los 61 años víctima de un cáncer de pulmón. 

   Rubianes anunció en abril de 2008 que se le había diagnosticado un cáncer de 

pulmón, lo que le obligó a cancelar las actuaciones de la obra 'La sonrisa etíope' en 

el Club Capitol de Barcelona y la gira que tenía previsto realizar en verano. Según 

informó la productora Fila7, el entierro será, por deseo de la familia, en la intimidad. 
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   Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra) en 1947 se afincó en Catalunya 

desde la infancia, comunidad donde ha desarrollado toda su carrera profesional. 

Desde muy joven mostró interés por el mundo del teatro. 

   En 1977 actuó en la obra 'No hablaré en clase' de la compañía catalana Dagoll 

Dagom, con los que también trabajó en 'Antaviana'. Rubianes también colaboró con 

la compañía Els Joglars. 

   En la década de los 80 decidió emprender su carrera en solitario, siendo su primer 

espectáculo 'Pay-pay'. A éste, le siguieron otras obras como 'Ño', 'Sin palabras' y 'En 

resumidas cuentas'. Ya en los 90, alcanzó una gran popularidad con la serie de 

televisión 'Makinavaja' y su espectáculo más popular, 'Rubianes solamente'. 

   En 2006 estrenó la obra 'Lorca eran todos', una obra que estuvo rodeada de 

polémica en su representación en el Teatro Español de Madrid tras unas 

declaraciones en TV3 y que finalmente se llevó a escena en el auditorio del sindicato 

CC.OO en Madrid. Su última obra fue 'La sonrisa etíope', en la que mostraba su 

pasión por África. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors ortogràfics ni de mecanografia. 

 

• Puntuació: en el tercer paràgraf, s’han de posar comes per separar els 

incisos: “Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), en 1947, se afincó 

en Catalunya…”. Al quart paràgraf, s’ha d’afegir una coma just després del 

complement circumstancial de temps: “En 1977, actuó en la obra…”. 

 

• Lèxic: en el quart paràgraf es repeteix la paraula “compañía”, per evitar la 

repetició, la frase podria quedar així: “En 1977 actuó en la obra 'No hablaré 

en clase' de la compañía catalana Dagoll Dagom, con los que también 

trabajó en 'Antaviana'. Rubianes también colaboró con ‘Els Joglars’”. També 

s’hauria de corregir el nom de l’obra de teatre de Rubianes, ‘Lorca somos 

todos’, i no ‘Lorca eran todos’.   

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals. 
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Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. La notícia de la mort de l’actor i director Pepe Rubianes no 

va ser cap primícia, sinó que es va donar a tots els mitjans per igual.  

• Roda de premsa: no es va convocar roda de premsa per comunicar la mort 

de Rubianes.  

• Notícies unifont: en aquest cas hi ha més d’una font, una és el comunicat que 

envia la productora Fila7, i la resta de fonts que s’han fet servir per elaborar 

el background de l’artista.  

Sobre rapidesa: aquesta notícia es va donar a les 13.23 de l’1 de Març, dia que va 

morir Pepe Rubianes. De totes maneres, per veure la rapidesa a l’hora de treure la 

notícia, cal fixar-se en la primera notícia que va publicar l’agència Europa Press, ja 

que aquesta és una ampliació. En el cas dels primers teletips que es van publicar 

sobre la mort de Pepe Rubianes, Europa Press va donar la notícia a les 12.44, EFE 

gairebé una hora més tard, i la va donar a les 13.42, mentre que l’ACN va llançar la 

notícia a les 12.48, entre les dues grans. 

Rigor: no hi ha correccions de la notícia, si bé hi ha diferents notícies que hi fan 

referència, com biografies més extenses, i sobretot reaccions de personalitat del 

món polític i cultural català.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: la notícia no és tendenciosa, ni cau en tòpics 

comuns en el cas de morts per càncer com ‘llarga malaltia”. En aquest cas, s’utilitza 

directament la fórmula: “víctima de un cáncer de pulmón”. Quan es toca el tema de 

la polèmica per les declaracions de Rubianes sobre la unitat d’Espanya, no entra en 

valoracions.  

 

 

2.2. Economia 

CATALUNYA.-Catalunya liderará la destrucción de emp leo hasta junio, según Iese y Adecco  

La tasa de paro llegará al 13,2% 

   BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.17 

   Catalunya liderará la destrucción de empleo en España en las previsiones hasta junio del 

Indicador Laboral de Comunidades Autónomas Iese-Adecco (ILCA) del cuarto trimestre y las 

previsiones para el segundo trimestre de 2009. Entonces, Catalunya será la autonomía que 

experimente una mayor destrucción de empleo, con 181.600 puestos, lo que equivale a un 

descenso interanual de un 5,1%.  
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   El colectivo de desempleados crecerá en 221.000 personas (+75,5%), por lo que en junio los 

desocupados alcanzarán las 514.000 personas, cifra que no se registra en Catalunya desde 1997. 

La evolución de la tasa de desempleo en Catalunya será prácticamente paralela a la del conjunto 

español, y en el segundo trimestre alcanzará el 13,2%, con un aumento interanual de 5,6 puntos. 

Desde 1998 no se da una proporción de parados de esa magnitud. 

   El indicador, elaborado por Adecco y la escuela de negocios Iese, añade que en los dos 

próximos trimestres, Catalunya sufrirá la pérdida de empleo de adultos más marcada, con 153.300 

puestos de trabajo (una caída interanual de un 4,7%). Los menores de 25 años experimentarán 

una contracción en el empleo de 28.400 plazas (un recorte interanual de un 8,9%). 

   Catalunya suma actualmente 455.800 desocupados, el mayor contingente de los últimos once 

años, y después de Andalucía, es la autonomía que mayor número de puestos de trabajo ha 

perdido: 148.300 personas (lo que supone un descenso interanual de un 4,2%), algo que nunca 

antes había ocurrido, según el estudio. Entre Andalucía y Catalunya suman la mitad de los 

empleos perdidos en el conjunto de España. 

   Los colectivos más castigados en los últimos meses y que continuarán sufriendo en 

los  próximos son los trabajadores temporales y los autónomos. 

   Con periodicidad trimestral, el ILCA se calcula para Andalucía, Aragón, Catalunya, País Vasco, 

Galicia y las comunidades Valenciana y de Madrid. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errors de mecanografia. 

 

• Puntuació: al final del segon paràgraf, falta una coma a principi de frase: 

“Desde 1998, no se da una proporción…”. En el tercer paràgraf, hi ha una 

coma que sobra, o bé falta una coma. I és que la partícula “en los dos 

próximos trimestres” pot anar com un incís, i quedaria així “El indicador [...] 

añade que, en los dos próximos trimestres, Catalunya sufrirá la pérdida [...]”, 

o bé es pot considerar que no és un incís, amb la qual cosa hauria de 

desaparèixer la coma de després de trimestres i quedaria així: “El indicador 

[...] añade que en los dos próximos trimestres Catalunya sufrirá la pérdida 

[...]”. Al quart paràgraf s’ha d’afegir una coma: “los últimos once años, y, 

después de Andalucía, es la autonomía…”. Al cinquè paràgraf també s’han 

d’afegir comes: “Los colectivos más castigados en los últimos meses, y que 

continuarán sufriendo en los próximos, son los trabajadores temporales y los 

autónomos”. 
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• Lèxic: al final del tercer paràgraf, es podria modificar la frase perquè fos més 

entenedora: “El empleo entre los menores de 25 años se reducirá en unas 

28.400 plazas”. 

  

• Gramàtica: en el lead, s’hauria de reescriure la frase d’aquesta manera: 

“Catalunya liderará la destrucción de empleo en España en las previsiones 

hasta junio del Indicador Laboral de Comunidades Autónomas (ILCA) 

elaborado por el Iese y Adecco, correspondiente al cuarto trimestre…”. Al 

tercer paràgraf cal repetir la preposició “por” en l’enumeració que es fa: 

“elaborado por Adecco y por la escuela de negocios Iese…”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí que ho és, en el sentit que cap altra agència ho publica en la 

setmana d’estudi.  

• Roda de premsa: la informació no prové d’una roda de premsa.  

• Notícies unifont: sí. Es basa en l’informe d’Iese i Adecco. 

Sobre rapidesa: la notícia està llançada a les 12.17 del 23 de febrer, si bé no es pot 

valorar la rapidesa ja que les altres agències no han tocat aquest tema en la 

setmana d’estudi, i degut a que no hi ha cap fet noticiós a partir del qual veure la 

rapidesa amb la que s’ha escrit la notícia.  

 

Rigor: no hi ha correccions de la notícia posteriorment ni en tota la setmana d’estudi. 

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: la notícia conté alguna petita valoració en el penúltim 

paràgraf per mitjà de l’adjectiu “castigados” i del verb “sufriendo” que conté una 

càrrega subjectiva important, tot i que no es tracta de cap gran tergiversació ni 

pèrdua d’objectivitat.  

 

 

CATALUNYA.-El grupo inmobiliario G56 facturó 23 mill ones en 2008, un 14% más 

   BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) – 15.05 

 

 

   Grupo G56, empresa que integra servicios de arquitectura, ingeniería, 'project management' y 

construcción, cerró  2008 con un crecimiento del 14% en su facturación, que superó los 23 

millones de euros, informó en un comunicado. El resultado antes de impuestos aumentó un 21%. 
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   La compañía atribuyó el incremento de los resultados al aumento en los encargos de proyectos 

de arquitectura y 'project management' y a la consolidación del resto de las áreas de negocio. Para 

hacer frente al aumento de la cartera de encargos, la plantilla se amplió hasta las 109 personas. 

   Durante 2008, G56 invirtió aproximadamente 5,5 millones para impulsar diversos proyectos, los 

más importantes en Bulgaria --que concentró el 80% de la inversión--. 

   Con sedes en Barcelona, Madrid y Sofía (Bulgaria), Grupo G56 tiene entre sus actuaciones más 

emblemáticas la rehabilitación de diversos mercados municipales del área metropolitana de 

Barcelona, las sedes corporativas de Gaes y Banco Sabadell y las actualizaciones en diferentes 

hoteles de la cadena Sol Meliá. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: com a error tipogràfic trobem un espai de més a la frase del lead 

“[...]cerró  2008 con un crecimiento del 14% [...]”. Cal suprimir l’espai després 

de “cerró”.  

 

• Puntuació: no hi ha errors de puntuació en aquesta notícia.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que les altres agències no publiquen aquesta noticia. 

• Roda de premsa: no, és una notícia enviada per nota de premsa de 

l’empresa. 

• Notícies unifont: sí, ja que la única font és el comunicat de premsa de Grupo 

G56.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 25 de Febrer de 2009 a les 15.05. La 

resta d’agències no dóna cap notícia del resultat econòmic d’aquesta empresa.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  
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CATALUNYA.-El resultado neto de Service Point cayó un  72,8% en 2008, hasta 2,4 millones 

   MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – 10.27 

 

 

   El beneficio neto atribuido de Service Point cayó un 72,8% en el ejercicio 2008, hasta 2,4 

millones de euros, frente a los nueve millones que ganó en 2007, informó hoy la empresa de 

reprografía digital y gestión de documentos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV). 

   La firma explicó que el resultado estuvo lastrado por la depreciación de la libra esterlina, el dólar 

estadounidense y la corona noruega, así como por los gastos de implantación de la 

reestructuración puesta en marcha en el último trimestre, que finalizará en el primer trimestre de 

2009.  

   En este marco, la empresa anunció que en el último trimestre de 2008 lanzó un plan de 

reducción de costes e inversiones que eliminará aproximadamente 9,5 millones de su base de 

costes en 2009.  

   Además, con el objetivo de afrontar el difícil entorno económico, Service Point ha decidido 

paralizar temporalmente el plan de adquisiciones y centrarse en la gestión interna de los negocios 

en los ochos países en los que opera para aprovechar sinergias y reforzar su base de clientes. 

Este enfoque está orientado, asimismo, a la mejora de márgenes y la generación de caja. 

   Pese a ello, la compañía prevé recuperar el ritmo de inversiones y adquisiciones una vez que se 

despeje la incertidumbre económica y la situación vuelva a la normalidad en los ocho países en los 

que opera. 

   Las ventas de la compañía alcanzaron los 237,7 millones de euros, cifra que supone un aumento 

del 11,2% respecto al dato de 2007, que fue posible por la alta recurrencia de los clientes actuales 

y el aumento de la facturación de los 25 mayores clientes en más de un 6%. 

   El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se colocó en 23,3 millones de euros, un 18,8% por 

debajo de los 28,69 millones de 2007. Pese a esta caída, la compañía prevé que en 2009 el Ebitda 

aumente entre un 20% y un 35%, lo que lo situaría entre los 28 y 32 millones de euros. 

   El beneficio neto de explotación (Ebit), por su parte, superó los 7,6 millones de euros, un 48,8% 

menos que en el ejercicio precedente. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errors mecanogràfics.  
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• Puntuació: no hi ha errors de puntuació.  

 

• Lèxic: no hi ha cap errada en el lèxic utilitzat.  

  

• Gramàtica: al lead s’ha d’afegir un article: “hasta los 2,4 millones de euros”. 

En les enumeracions, cal repetir la preposició, i en el quart paràgraf trobem 

un error que podria esmenar-se així: “a la mejora de márgenes y a la 

generación de caja”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, Europa Press s’avança a EFE una hora i sis minuts.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, el comunicat de premsa que l’empresa envia als mitjans.  

Sobre rapidesa: Europa Press de Catalunya rebota aquesta notícia del servei de 

Madrid a les 10.27 del 26 de Febrer de 2009. Per la seva banda, EFE dóna la notícia 

una hora i sis minuts més tard, a les 11.33. L’ACN no dóna la notícia. 

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia 

 

 

CATALUNYA.-ACL.- El Aeropuerto de Alguaire prevé ope rar sus primeros vuelos hacia 8 

ciudades europeas y españolas 

   ALGUAIRE (LLEIDA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) – 17.00 

 

 

   El presidente de la Generalitat, José Montilla, anunció hoy que los primeros vuelos desde el 

aeropuerto de Alguaire (Lleida) irán a Madrid, Sevilla, La Coruña, París, Frankfurt, Londres, Lisboa 

y Milán, según se desprendre del plan de negocio de la infraestructura. 

   Hizo estas declaraciones durante su visita a las obras del futuro aeropuerto, el primero 

promovido por la Generalitat, y que prevé que entre en funcionamiento en el último trimestre del 

año. 
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   Según Montilla, la nueva infraestructura representará un "impulso para la economía y para el 

territorio de Lleida a partir de los meses de octubre o noviembre de este mismo año". 

   El aeropuerto ha supuesto una inversión pública de 90 millones de euros, a los que se suman 

otros 20 millones de inversión privada. Los vuelos de prueba comenzarán en mayo, y el concurso 

para la gestión se convocará esta primavera, según las previsiones de la Conselleria de Política 

Territorial y Obras Públicas. 

   El titular de esta conselleria, Joaquim Nadal, aseguró que ya hay una compañía extranjera que 

quiere operar en Alguaire y hay muchas más que han mostrado su interés en hacerlo. 

   Acompañados de varios representantes de las entidades del consorcio, del presidente de la 

Diputación de Lleida, Jaume Gilabert, y de directivos de las compañías que han participado en las 

primeras construcciones, Montilla y Nadal visitaron las obras del aeropuerto, la pista, las áreas de 

estacionamiento de aeronaves, los accesos y los edificios anexos. 

   Montilla dijo que, en un contexto "delicado" debido a la crisis económica global, "el Govern está 

multiplicando sus esfuerzos de inversión para que, no sólo Lleida sino toda Catalunya, pueda 

hacer frente a esta etapa complicada y difícil".  

   Además, remarcó que "nunca se había invertido tanto en Catalunya cómo se está invirtiendo en 

estos momentos, en el que tenemos inversiones en marcha o en proyecto por valor de más de 

12.000 millones de euros". 

   Dos protestas, protagonizadas por ahorradores de la sección de crédito de la cooperativa 

Copalme de Almenar (Lleida) --que presentó expediente concursal para pedir ayudas a la 

Generalitat-- y agricultores de Unió de Pagesos --que protestaban por la gestión del conseller de 

Agricultura, Joaquim Llena--, esperaron a Montilla en las inmediaciones del aeropuerto. 

   Unió de Pagesos lamentó en un comunicado que Montilla "ni siquiera se haya parado para 

atender las demandas de los manifestantes, ni para recoger el manifiesto que le querían entregar", 

que en cambió sí pudieron entregar al conseller Joaquim Nadal. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead hi ha un error tipogràfic, s’ha de corregir “desprendre” i 

substituir-ho per “[...]según se desprende del plan de negocio de la 

infraestructura”. A l’últim paràgraf hi ha un error en la paraula “cambio”, que 

surt accentuada. La frase hauria de modificar-se: “[...]que, en cambio, sí 

pudieron entregar al conseller Joaquim Nadal”.  

 

• Puntuació:  en el segon paràgraf, s’ha d’eliminar la coma de després de “la 

Generalitat”. La partícula “en cambio”, quan expressa sentit adversatiu 
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s’escriu entre comes, per tant, s’ha de modificar la frase i deixar-la com 

segueix: “[...]que, en cambio, sí pudieron entregar al conseller Joaquim 

Nadal”. Al setè paràgraf s’han d’eliminar les cometes, excepte les de 

“delicado”. El mateix passa amb el vuitè paràgraf i també amb l’últim, en què 

s’hi han d’eliminar les cometes. 

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic.  

  

• Gramàtica: al segon paràgraf s’ha d’afegir el pronom “se”: “y que se prevé 

que entre en funcionamiento”. Al quart paràgraf s’ha de canviar “vuelos de 

prueba” per “vuelos en prueba”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no es pot considerar si és primícia o no, ja que es tracta d’un 

aclariment d’una notícia anterior.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no. En aquesta notícia se cita Montilla, Nadal i un comunicat 

d’Unió de Pagesos.  

Sobre rapidesa: Europa Press dóna aquesta notícia a les 17.00, tot i que és un 

aclariment d’una notícia anterior, i per tant, no es pot valorar la rapidesa de la notícia 

respecte les altres dues agències.  

 

Rigor: la notícia es tracta d’un aclariment d’una notícia anterior llançada per Europa 

Press a les 13.00. La modificació en aquesta notícia es deu per una ambigüitat en el 

titular de la primera notícia: “El aeropuerto de Lleida-Alguaire se estrenará con ocho 

vuelos a ciudades españolas y europeas”, que podia donar a entendre que el dia de 

la inauguració de l’aeroport ja s’operarien els vuit vols citats.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha adjectius valoratius o expressions que 

disminueixin la neutralitat de la notícia.  

 

 

CATALUNYA.-Fomento adjudica las obras de la nueva e stación de Cercanías de Sagrera-

Meridiana 

   BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) – 17.45 
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   El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre 

(SEITT) ha adjudicado a la empresa Comsa S.A. las obras para la construcción de la nueva 

estación de Cercanías en la Sagrera. El presupuesto de adjudicación de las obras es de 34,3 

millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 17 meses. 

   La nueva estación de Cercanías se ubica dentro del actual túnel ferroviario que discurre por la 

avenida Meridiana, entre los túneles de Metro correspondientes a las líneas L1 y L5, junto a la 

estación de Sagrera. 

   El objeto del proyecto es la construcción de una nueva estación de Cercanías que permita el 

intercambio de viajeros de la línea C3, C4 y C7 con las dos líneas de Metro y con las futuras L4 y 

L9, mejorando así la conexión entre la red de Metro y Renfe. 

   Las obras de la nueva estación se ejecutarán aprovechando en parte la reforma realizada 

recientemente por la Generalitat, en la que se ha mejorado el vestíbulo de intercambio entre las 

dos líneas de Metro que, en previsión de la construcción de la parada de Cercanías, se ha 

ejecutado una estructura de cajón. 

   El proyecto prevé la construcción de dos nuevos vestíbulos: uno integrado en el intercambiador 

ya construido y que servirá a las líneas de Metro, y el segundo, de acceso exclusivo para 

Cercanías situado en la calle Martí Molins, según informó el Ministerio de Fomento en un 

comunicado. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors ortogràfics ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  

 

• Lèxic: la notícia no té errades de lèxic.  

  

• Gramàtica: és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. La primícia la té EFE, que s’avança, tot i que només un 

minut,  i dóna la notícia a les 17.44.  L’ACN no dóna la notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, el comunicat del Ministeri de Foment.   

Sobre rapidesa: Europa Press dóna la notícia el 28 de Febrer de 2009 a les 17.45. 

EFE s’avança i dóna la notícia a les 17.44.  
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Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

2.3. Local 

CATALUNYA.-Ratificada la inhabilitación del alcalde  de Oliola (Lleida) por inflar el censo 

electoral  

   LLEIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.36 

 

 

   La Audiencia de Lleida ha ratificado la condena de ocho años de inhabilitación para el alcalde de 

Oliola, Jaume Bernaus (CiU), por inflar el censo electoral electoral en 2003, según la sentencia a la 

que ha tenido acceso Europa Press. 

   El partido Independents d'Oliola había denunciado la irregularidad argumentando que el aumento 

del censo propiciado por el alcalde le había perjudicado en los comicios municipales. 

   El Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida le condenó a ocho años de inhabilitación para ejercer 

cargo público por inflar el censo. El alcalde recurrió la sentencia asegurando, entre otros 

argumentos, que estaba en desacuerdo con la actuación de la jueza por haber desestimado a 

algunos testigos. 

   En el juicio, el fiscal y la acusación particular consideraron que Bernaus había cometido dos 

delitos --uno de prevaricación y otro electoral-- al haber censado a 63 personas durante febrero de 

2002 y marzo de 2003. En ese tiempo Oliola pasó de tener 194 habitantes a 257. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al tercer paràgraf es parla de la “jueza”, i la forma correcta és “con 

la actuación de la juez por haber desestimado”.  

 

• Puntuació: a l’última frase de l’últim paràgraf, s’ha d’afegir qui vulgui.  

 

• Lèxic: no hi ha problemes de lèxic.  

  

• Gramàtica: tampoc hi ha errors gramaticals. 

 

Sobre exclusivitat: 
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• Exclusivitat: no. De fet, EFE també dóna la notícia.   

• Roda de premsa: no és una notícia de roda de premsa. 

• Notícies unifont: la notícia es basa en la sentència a la qual ha tingut accés 

l’agència Europa Press. 

Sobre rapidesa: EP dóna la notícia a les 12.36, mentre que EFE no la treu fins les 

18.07. En aquest cas, per tant, EP guanya la partida, i tira la notícia més de cinc 

hores abans que EFE. 

Rigor: no hi ha cap correcció de la notícia en tot el dia, ni en dies posteriors.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no s’utilitzen adjectius valoratius.  

 

 

CATALUNYA.-Barcelona invierte 350.000 euros en la f ase informativa y la web sobre la 

reforma de la Diagonal 

   BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – 18.58 

 

   El Ayuntamiento de Barcelona invierte 350.000 euros en la primera fase del proceso participativo 

de la reforma de la avenida Diagonal, que incluye siete sesiones informativas con vecinos, 

entidades, comerciantes y profesores que empezarán el 28 de marzo. La cuantía también sirve 

para la página web, que se pondrá en marcha el 16 de marzo. 

   En una rueda de prensa, el alcalde, Jordi Hereu, apostó hoy por involucrar al máximo número de 

ciudadanos posible ahora que empieza la primera fase, que terminará en mayo, para divulgar la 

historia de la avenida, el urbanismo, la movilidad y el comercio. A partir de mayo los barceloneses 

podrán rellenar papeletas con preguntas sobre como quieren que sea la Diagonal. 

   Hereu mostró el juego de letras que identificará el proceso participativo: 'i.de.a. Diagonal'. Explicó 

que la 'i' se refiere a 'imaginación', la primera fase de información y aportación de propuestas; la 

'de' significa 'decisión', apelando a la consulta ciudadana, y la 'a' implica 'actuación', la del 

Ayuntamiento para reformarla. "Ahora estamos en la 'i", precisó. 

   Se harán cuatro sesiones formativas para ciudadanos y entidades, y una para comerciantes, en 

el palacio Baró de Quadras, sede de la Casa Àsia. Para los maestros, se harán dos en la sede del 

Institut Municipal d'Educació (IMEB). El Consistorio prevé involucrar responsables municipales de 

movilidad y comercio; el arquitecto en jefe Oriol Clos y el historiador Jesús Portabella. 

   El segundo teniente de alcalde de Acción Social y Ciudadanía, Ricard Gomà, destacó que cuanta 

más participación se generarán más condiciones para alcanzar el éxito del proceso. El Consell de 

Ciutat ya ha creado la comisión de trabajo con grupos políticos y entidades para evaluarlo, y el 

Ayuntamiento ha pactado con la Escuela de Arquitectura que el proyecto final de este curso sea la 

reforma de la Diagonal. 
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   La Oficina Técnica sigue trabajando en tres alternativas, que se reducirán a dos para la consulta. 

También mantiene reuniones con entidades, en las que se plantea tener muy en cuenta a los 

peatones, y ha empezado a recibir informes sobre aspectos de la avenida. El del subsuelo está 

acabado, mientras que se ultiman el de la topografía y el del estado de salud de los árboles. 

Sobre redacció:  

• Ortografia:al segon paràgraf,  l’adverbi “como”, quan fa d’adverbi interrogatiu, 

ja sigui directe o indirecte, havia d’anar accentuat fins l’últim canvi de la 

normativa de la RAE. Des de llavors, es pot escollir si accentuar-lo o no. Al 

quart paràgraf, s’ha d’escriure el palau en català: “En el palau Baró de 

Quadras”. En castellà el complement directe porta la “a” al davant, i per tant, 

al quart paràgraf: “prevé involucrar a responsables municipales…”. 

 

• Puntuació: al lead falta afegir una coma: “comerciantes y profesores, 

reuniones que empezarán el 28 de marzo”. En el segon paràgraf hi falta una 

coma. “A partir de mayo” és un complement circumstancial de lloc anteposat 

a la frase, amb la qual cosa cal separar-ho amb una coma: “A partir de mayo, 

los barceloneses podrán rellenar papeletas con preguntas sobre como 

quieren que sea la Diagonal”. Al tercer paràgraf, s’han de canviar les 

cometes simples per dobles: “Explicó que la “i” se refiere a “imaginación”, la 

primera fase de información y aportación de propuestas; la “de” significa 

“decisión”, apelando a la consulta ciudadana, y la “a” implica “actuación”, la 

del Ayuntamiento para reformarla”. En el penúltim paràgraf, hi falten comes. 

La solució per fer la frase més entenedora seria el següent: “[...]destacó que, 

cuanta más participación, se generarán más condiciones para alcanzar el 

éxito del proceso”. 

 

• Lèxic: al lead seria bo afegir “reuniones” per clarificar la frase: “que incluye 

siete sesiones informativas con vecinos, entidades, comerciantes y 

profesores, reuniones que empezarán el 28 de marzo”.   

  

• Gramàtica: al final s’han d’afegir les preposicions quan es tracti d’una 

enumeració: “al arquitecto en jefe, Oriol Clos, y al historiador Jesús 

Portabella”.  

 

Sobre fonts:: 

• Exclusivitat: no.  

• Roda de premsa: sí.  
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• Notícies unifont: sí, basada en la roda de premsa de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Sobre rapidesa: aquesta notícia va ser llançada a les 18.58 del 26 de Febrer. L’ACN 

es va avançar tant a Europa Press com a EFE, ja que la va treure a les 18.33, 

mentre que EFE la va donar a les 21.19 del mateix dia.  

Rigor: no hi ha cap correcció al llarg del dia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha adjectius valoratius que sobrin.  

 

 

CATALUNYA.-La oposición de Barcelona propondrá en e l pleno de hoy 

medidas contra la crisis 

   BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) – 04.24 

 

 

   Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona --CiU, ERC y PP-- 

propondrán en el pleno de hoy diferentes medidas contra la crisis. Mientras CiU y 

ERC abogarán por la creación de diferentes mesas de seguimiento de la crisis, el PP 

pedirá modificar los presupuestos y las ordenanzas fiscales. 

   En un comunicado, CiU recordó que su presidente en el Consistorio, Xavier Trias, 

propondrá crear de una mesa de seguimiento de la crisis, con la participación de 

agentes económicos, sociales y políticos. 

   Trias destacó que "es necesario hacer un diagnóstico claro de la situación para 

poder aplicar el tratamiento oportuno" y acusó a los socialistas de "engañar durante 

meses" diciendo que la crisis no era para tanto.  

   Además de la mesa, CiU pedirá en el pleno medidas de apoyo a los comerciantes 

afectados por las obras de infraestructuras y la que se priorice de la lucha contra la 

pobreza, en referencia a la advertencia de la síndica de Greuges, Pilar Malla, sobre 

la proliferación de colas delante de las entidades de asistencia social. 

   El presidente de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Portabella, propondrá la creación 

de una mesa permanente constituida por el Consistorio y representantes de las 

Pymes, que representan el 99,7 por ciento de las empresas. Esta mesa debería 

servir como espacio de análisis, seguimiento y toma de decisiones conjuntas.  
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   El presidente del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, propondrá 

modificar los presupuestos y las ordenanzas fiscales con el objetivo de "favorecer el 

empleo y mejorar las políticas sociales". En un comunicado, Fernández Díaz señaló 

que la crisis hace "indispensable" esta revisión, y propondrá también la creación de 

un fondo de contingencia social "para ayudar a los colectivos más castigados". 

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el penúltim paràgraf s’ha d’escriure l’acrònim de petites i 

mitjanes empreses en minúscula: “representantes de las Pymes, que 

representan…”. 

 

• Puntuació: al tercer paràgraf s’han d’eliminar les primeres cometes, ja que es 

tracta de cita indirecta, mentre que la segona part del paràgraf, les cometes 

es poden modificar sense eliminar completament: “y acusó a los socialistas 

de engañar “durante meses” diciendo que la crisis no era para tanto”. 

 

• Lèxic: al penúltim paràgraf hi ha una repetició de la paraula representar, i es 

pot evitar així: “y representantes de las Pymes, que suponen el 99’7 por 

ciento de las empresas”.  

 

• Gramàtica: hi ha un error en el quart paràgraf, la frase “[...]y la que se priorice 

de la lucha contra la pobreza[...]” hauria de ser “[...]y que se priorice la lucha 

contra la pobreza [...]”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. 

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no. Es basa en, com a mínim, dos comunicats que surten 

referenciats a la notícia, un de CiU, i un de PP.  

Sobre rapidesa: la notícia es va llançar a les 4.24 del 27 de Febrer de 2009, però es 

tractava d’una previsió de la notícia feta a partir dels comunicats dels partits. EFE, en 

canvi, no va fer la previsió, però sí la notícia sobre com va ser el desenvolupament 

del ple municipal, i la va donar a les 15.53 del mateix dia.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia d’aquesta informació.  
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Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha adjectius o adverbis valoratius més que en 

les declaracions dels polítics, degudament citades.  

 

 

CATALUNYA.-El PP de Barcelona pide un plan contra e l maltrato de  los 

ancianos 

   BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) – 16.25 

 

 

   El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, 

reclamó hoy un plan contra el maltrato de los ancianos para detener el aumento de 

estas situaciones, que suelen ser ocultas en ámbitos intrafamilares y de las que en 

ocasiones los mayores no son conscientes. 

   En un comunicado, Fernández Díaz apostó por programas de prevención, 

campañas de sensibilización, la acogida familiar y la atención domiciliaria, e 

instrumentos de detección para mejorar la atención a los ancianos víctimas del 

maltrato. 

   Según el dirigente popular, el sistema para advertir una situación de maltrato, que 

obliga a personarse, "frena al entorno, vecinos y conocidos a denunciarlo", mientras 

que un teléfono como el de las mujeres víctimas de maltrato "da valentía a aquellas 

personas que no quieren implicarse". 

   Defendió que el plan tenga en cuenta la necesidad de incrementar el apoyo a las 

familias cuidadoras y, como herramienta preventiva, que el Consistorio realice visitas 

anuales a mayores de 75 años para seguir un control de su salud, compañía, higiene 

y economía con técnicas como la teleasistencia. 

   También criticó que ninguna administración haya realizado los estudios necesarios 

para evitar el aumento del maltrato a ancianos. El único informe en la ciudad sobre 

esta cuestión es de junio de 2002, y consistió en el muestreo de 178 ancianos que 

ya habían denunciado maltrato. 

Sobre redacció:  

• Ortografia: tant en el titular com en el lead hi ha un error, ja que el 

maltractament és als avis, per tant, ha d’estar escrit així: “un plan contra el 
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maltrato a los ancianos”. Hi ha un error de mecanografia al lead de la notícia: 

“intrafamilares” hauria de ser substituït per “intrafamiliares”. 

 

• Puntuació: en el penúltim paràgraf s’ha d’afegir una coma: “higiene y 

economía, con técnicas como la teleasistencia”.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic.  

 

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, un comunicat del PP de Barcelona.  

Sobre rapidesa: la notícia es va treure a les 16.25 del 28 de Febrer de 2009.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia d’aquesta notícia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap tendenciositat en la notícia, ni s’utilitzen 

adjectius o adverbis valoratius que podrien minvar l’objectivitat de la peça  

 

 

Catalunya 

CATALUNYA.-CiU de Barcelona reclama los detalles de  las indemnizaciones a directivos de 

BIMSA 

   BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) – 17.07 

 

   El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado los detalles de las 

indemnizaciones a los directivos de la empresa Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. 

(BIMSA) y 22 documentos más para iniciar el análisis de las posibles irregularidades detectadas en 

la empresa creada para las obras del Forum de las Culturas. 

   En un comunicado, CiU anunció que ha registrado una petición formal al gobierno municipal para 

que se le traslade toda la documentación que permita "aclarar las responsabilidades por las 

ilegalidades, obstruccionismo y amiguismo que ha constatado el informe de la Sindicatura de 

Cuentas". 

   La documentación que ha pedido CiU hace referencia a BIMSA pero también a sus 

predecesoras, Infraestructuras 2004 e Infraestructuras de Levante, y alcanza el ámbito relativo a la 

contratación de personal y remuneración de su personal directivo; los procesos de licitación y 

adjudicación de las obras, con un importe global de 812 millones; los procedimientos de 
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intervención y auditoría, y el tratamiento en el seno del Ayuntamiento del informe inicial sobre 

BIMSA enviado al alcalde, Jordi Hereu, en junio. 

   Los concejales de CiU Antoni Vives, Joan Puigdollers, Raimond Blasi y Eduard Freixades 

exigirán explicaciones a los máximos responsables de esta empresa municipal por las supuestas 

irregularidades en la reunión del Consejo de Administración de BIMSA que se celebra mañana. 

Sobre redacció:  

• Ortografia: el Fòrum de les Cultures, si s’escriu en castellà, la forma correcta 

és “Fórum de las Culturas”. Apareix al lead de la notícia. Al tercer paragraf, el 

nom de les empreses que hi surten és en català, per tant: “Infraestructures 

2004 e Infraestructures de Llevant”. En l’últim paràgraf, consell 

d’administració no va amb majúscules: “en la reunión del consejo de 

administración de BIMSA”. 

 

• Puntuació: no hi ha errors de puntuació.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic en la notícia.  

 

• Gramàtica: a l’últim paràgraf, s’ha de canviar el temps verbal de l’última frase 

i posar-la en futur: “que se celebrará mañana”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. Tot i que ni l’ACN ni EFE han publicat la notícia de la 

reclamació per part de CiU d’aquests documents, no es pot considerar una 

primícia. Les altres dues agències sí que han publicat, com també ho ha fet 

Europa Press notícies sobre l’assumpte de BIMSA.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, el comunicat de premsa del grup municipal de CiU a 

l’Ajuntament de Barcelona.  

Sobre rapidesa: la notícia la dóna Europa Press a les 17.07 del dia 1 de Març de 

2009, tot i que no es pot comparar amb les altres agències, ja que no van publicar 

cap notícia sobre el tema.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del tema.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha adjectius o adverbis valoratius que minvin la 

neutralitat de la notícia.  
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2.4. Política 

CATALUNYA.-Benach insta a Presidencia a enviar a CiU  copias de los informes del Govern 

en 15 días 

   BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.18 

 

 

   El presidente del Parlament, Ernest Benach, respondió a la petición de amparo de CiU, y en una 

carta enviada el viernes al conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan 

Saura, instó a Presidencia de la Generalitat a enviar a la federación, en un plazo máximo de 15 

días, las copias de los informes encargados por el Govern, tal y como esta solicitó. 

   En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Benach comunica a Saura que atienda la 

solicitud y envíe los informes directamente a CiU o a través suyo, basándose en el artículo 5.3 del 

reglamento de la cámara catalana.  

   Este punto expone que "no se puede impedir que los diputados, después de tener acceso a una 

serie de documentos, puedan volver a ejercer el derecho a obtener información de la 

Administración de la Generalitat y sus organismos en relación a determinados documentos 

concretos".  

   El mismo artículo reclama que se facilite a los diputados la información que pidan, y que sólo se 

podrá sustituir el envío de una copia por la consulta "en función de la índole de la documentación o 

según la normativa vigente". 

   Además, concreta que el artículo 5.6 del reglamento del Parlament otorga al diputado que 

formule la demanda de información --en este caso el parlamentario de CiU Jordi Turull-- la facultad 

de de realizar una pregunta en la primera reunión plenaria que se celebre sobre las razones que 

han impedido al Govern el envió de la información. 

   Turull visitó consellerias para ver los informes, pidiendo copias de algunos estudios. Varios 

departamentos sí se las proporcionaron, pero Presidencia argumenta que Turull ya tuvo acceso a 

ellos, según una respuesta firmada por Saura. Lo mismo sucedió con informes de las Consellerias 

de Interior y de Vicepresidencia. Por ello, la federación reclamó la semana pasada el amparo del 

presidente de la Generalitat y del presidente del Parlament.  

   En la petición de amparo, CiU alegaba que la respuesta del Govern "restringe el ejercicio del 

derecho a obtener información relevante" para llevar a cabo las funciones como diputado, lo que 

hace "imposible" desarrollar la tarea de control y seguimiento de la acción de Govern. 

   CiU recordó que el artículo 6 del Reglamento del Parlament establece que los diputados "tienen 

derecho a acceder a todos los datos y la información" de las administraciones e instituciones 

públicas. Además, la Constitución y el TC refuerzan este derecho de los diputados, apunta la 

petición de amparo. 
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   Los informes solicitados a Presidencia son sobre el posicionamiento de la web de la Generalitat 

en los buscadores, los servicios ofrecidos por la Oficina de Atención Ciudadana de Girona, la 

viabilidad de un aparcamiento en Tortosa, la satisfacción de los usuarios del 012, la marca 'Govern 

de Catalunya', la implementación de un centro de proceso de datos y la regulación del DOGC 

digital. 

   CiU pedirá también amparo al presidente del Parlament para lograr tener acceso a las copias de 

los informes de Interior y Vicepresidencia solicitados. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el cinquè paràgraf, trobem un error de mecanografia, ja que el 

redactor ha repetit dues vegades la preposició “de”. Així doncs, la frase 

hauria de quedar així: “la facultad de realizar una pregunta en la primera 

reunión plenaria que se celebre […]”. En el mateix paràgraf, al final de la 

frase, s’ha confós la forma verbal “envió” pel substantiu “envío”. Per aquest 

motiu, cal canviar la frase i que quedi així: “[...]sobre las razones que han 

impedido al Govern el envío de la información”. 

 

• Puntuació: al tercer paràgraf s’ha de canviar una coma per dos punts: “Este 

punto dice: “No se puede impedir que los diputados…”. Al setè paràgraf 

s’han d’eliminar les cometes dobles perquè no és una cita directa.  

 

• Lèxic: en el segon paràgraf, s’hauria de canviar el  verb “comunica” per 

“pide”, “solicita” o “exige”, depenent del grau d’exigència d’aquesta carta, ja 

que no és correcte dir “comunica a Saura que atienda la solicitud”. La 

utilització de paraules en català en textos en castellà és correcta en el cas 

d’institucions, com la Generalitat o les Conselleries. Ara bé, mesclar totes 

dues llengües, com es fa en la notícia, no és correcte. Per tant, 

“Consellerias” s’hauria de canviar o bé per “consejerías” o bé per 

“Conselleries”. En el tercer paràgraf s’hauria de canviar el verb “expone” pel 

verb “dice”: “Este punto dice…”. Al novè paràgraf, seria convenient canviar el 

verb d’una frase: “Los informes solicitados a Presidencia se refieren al 

posicionamiento…”. 

  

• Gramàtica: en el lead, quan es diu “tal y como esta solicitó”, no s’entén a qui 

es refereix. Per fer-ho més clar, cal posar: “tal y como CiU solicitó”.   

 

Sobre fonts: 
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• Exclusivitat: la notícia en sí no és una primícia, tot i que Europa Press és la 

única de les tres agències que ha tingut accés a la carta que Benach va 

enviar al conseller Saura.  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no. Es basen en la carta a la qual ha tingut accés EP, i se 

suposa que en declaracions i notes de premsa de CiU, tot i que no se citen 

en cap moment.  

Sobre rapidesa: Europa Press llança la notícia a les 12.18 del 24 de Febrer de 2009. 

EFE va treure la notícia un dia abans, el dia 23 de Febrer a les 19.47. Pel què fa a 

l’ACN, la notícia sobre el recurs d’empara de CiU a Benach es dóna també el 24 de 

Febrer, a les 16.02.  

Rigor: no hi ha correccions de la notícia. 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no es detecta cap tendenciositat o manca 

d’objectivitat en la notícia. 

 

 

CATALUNYA.-Rivera (C's) critica las "injerencias" d el Govern y de UPyD en Swissair  

Considera una "barbaridad" que UPyD trate el catalán como dialecto 

   BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) – 13.00 

   El líder de C's, Albert Rivera, consideró hoy "lamentables" las "injerencias" en Swissair tanto del 

Govern como del partido liderado por Rosa Díez, UPyD, por el uso del catalán en sus vuelos a 

Barcelona. 

   En rueda de prensa en el Parlament, criticó hoy a UPyD por haber tratado como un dialecto a la 

lengua catalana --una "barbaridad", a su juicio-- en una carta de un militante del partido a Swissair 

para exigirles que dejaran de utilizar el catalán para dirigirse a los usuarios en sus vuelos a 

Barcelona. 

   Defendió la "absoluta libertad" de las compañías aéreas a escoger con qué lengua se dirigen a 

sus clientes, "como si lo quieren hacer en chino, en inglés, en alemán, en español o sólo en 

catalán". Swissair dejó de utilizar el catalán en diciembre de 2008 tras las quejas del militante de 

UPyD. 

   El Govern reclamó a Swissair que restituyera el catalán para dirigirse a sus clientes de los vuelos 

a Barcelona --lengua que ha utilizado los 20 últimos años--, pero la compañía respondió que ha 

decidido limitar a tres las lenguas utilizadas en los aviones para "evitar molestias". El castellano es 

la tercera lengua elegida por Swissair en sus vuelos a Barcelona. 
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   Calificó también de "irresponsable" que el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, 

Bernat Joan, dijera que todas las compañías que operan en Catalunya deberían utilizar el catalán 

para dirigirse a sus clientes, más aún en época de crisis, en que no consideró conveniente entrar 

en "disputas" con las compañías que generan empleo en Catalunya. 

   Pero Rivera fue especialmente crítico con el partido de Rosa Díez, al opinar que es "lamentable" 

que dirigiera cartas a la compañía para reprocharle que utilizara el catalán para dirigirse a sus 

clientes en sus vuelos a Barcelona. Y es que para el líder de C's, con acciones de este tipo UPyD 

manifiesta un "claro desconocimiento de la realidad" lingüística en Catalunya. 

   Rivera dijo que, en coherencia con la libertad de empresa, los partidos no pueden enviar cartas 

en que consideren el catalán como un dialecto y pidan dejar de utilizar el catalán. "¿A quién 

molesta que se dirijan (a sus clientes) en catalán? ¿A quién molesta que lo hagan en castellano?", 

aseveró. 

   El líder de C's --partido con numerosos defensores de la fusión o coalición con UPyD, entre ellos 

los diputados Antonio Robles y José Domingo-- opinó que el problema son los "agentes políticos" 

que en lugar de contribuir a la convivencia y a la "utilización libre de las lenguas”, lo que hacen es 

"politizar y complicar la vida a las empresas". 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni mecanografia. 

 

• Puntuació: al tercer paràgraf hi ha un error de puntuació, i s’han d’eliminar les 

cometes de la cita “se dirigen a sus clientes, como si lo quieren hacer en 

chino, en inglés, en alemán, en español, o sólo en catalán”.  

 

• Lèxic: al quart paràgraf s’hauria de canviar la preposició “de” per “en”: “para 

dirigirse a sus clientes en los vuelos a Barcelona”. Al setè paràgraf hi ha una 

repetició de “el catalán”. La repetició podria evitar-se substituint el 

complement directe pel pronom. “Rivera dijo que, en coherencia con la 

libertad de empresa, los partidos no pueden enviar cartas en que consideren 

el catalán como un dialecto y pidan dejar de utilizarlo”. 

  

• Gramàtica: el complement directe en castellà només va precedit de la 

preposició a si és una persona. Tenint en compte que la llengua catalana no 

ho és, la frase hauria de quedar així:  “En rueda de prensa en el Parlament, 

criticó hoy a UPyD por haber tratado como un dialecto la lengua catalana”. 
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Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, tot i que ni EFE ni l’ACN es fan ressò de la notícia. L’ACN sí 

que menciona el fet que la secretaria de Política Lingüística reclami a Swiss 

Air que torni a utilitzar el català en la megafonia, però no dóna la notícia de 

les reaccions de C’s.  

• Roda de premsa: sí, una roda de premsa del Parlament. 

• Notícies unifont: sí, les declaracions d’Albert Rivera en roda de premsa al 

Parlament són la única font citada de la notícia. 

Sobre rapidesa: Europa Press dóna la notícia a les 13.00 del 25 de Febrer. La resta 

d’agències no donen cap notícia sobre el tema amb les quals poder comparar la 

rapides d’EP.  

Rigor: no hi ha correccions de la notícia al llarg del dia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: al sisè paragraf hi ha dues expressions que són 

valoratives i s’haurien d’eliminar: “especialmente crítico” i “Y es que”. 

 

 

CATALUNYA.-Financiación.- Carod prevé que PP y CiU " harán la pinza"  al Govern si alcanza 

un acuerdo 

   BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) – 17.20 

 

 

   El vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, pronosticó hoy que PP y CiU "harán la 

pinza" para desprestigiar a la Generalitat si el Govern consigue cerrar un acuerdo sobre el nuevo 

modelo de financiación autonómica, en la línea de lo ocurrido con el pacto de inversiones para 

infraestructuras del Estado en Catalunya. 

   En un artículo en su blog de Internet recogido por Europa Press, vio un "simulacro" de lo que 

ocurrirá con la financiación en el "teatro" sobre el acuerdo de inversiones, con el PP diciendo que 

Catalunya "se lo lleva todo" y CiU "minimizando" el pacto. 

   Pronosticó que si el Govern consigue cerrar el pacto de financiación, --que "aún está por ver"--, 

el PP dirá que es una "nueva concesión al chantaje catalanista", y para CiU "será una 

claudicación". 

   Sobre el acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en materia de inversiones en 

infraestructuras, opinó que no es un "regalo" del Gobierno ni es "para tirar cohetes", sino que 

simplemente obedece al cumplimiento del Estatut. 
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   Es más, dijo que los 800 millones de euros de más que el Estado invertirá en Catalunya son "una 

mínima parte" del dinero que los catalanes pagan cada año a Madrid y "no vuelven". "Ahora 

vuelven unos cuantos más, pero son nuestros, y, por tanto, no es necesario dar las gracias. Es de 

justicia", añadió. 

   A CiU le reprochó su estrategia de "hacerle decir al Estatut lo que no dice" para maquillar la 

"amputación" que supuso el pacto del líder de la federación, Artur Mas, con el presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de "lavarse la cara e intentar desprestigiar al 

Govern" presentándolo como incapaz de negociar. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errors mecanogràfics. 

 

• Puntuació: tant en el titular com en el lead s’haurien de moure les cometes, i 

situar-les només en “la pinza”: “Carod prevé que PP y CiU harán “la pinza” al 

Govern…”. En el segon paràgraf, s’ha d’afegir una coma al principi de la 

frase: “En un artículo en su blog de Internet, recogido…”. Al segon paràgraf 

s’hauria d’ampliar l’abast d’unes cometes: “el PP dirá que es “una nueva 

concesión al chantaje catalanista”. En l’últim paràgraf de la notícia, s’ha 

anteposat el complement indirecte al subjecte, el·líptic en aquest cas, i per 

tant, s’ha de col·locar una coma per marcar aquest canvi de posició: “A CiU, 

le reprochó su estrategia de “hacerle decir al Estatut lo que no dice” “. 

 

• Lèxic: el segon paràgraf no s’entén, i s’hauria de remodelar sencer per 

millorar-ne la comprensió. Perquè la part final s’entengui millor, caldrà 

modificar-la així: “mientras que para CiU…”. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que no només dóna a conèixer la notícia abans que altres, 

sinó que és la única agència que la dóna.   

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, les declaracions de Josep Lluís Carod-Rovira al seu blog 

d’internet. 
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Sobre rapidesa: els primers en donar la notícia són els d’Europa Press, ja que la 

resta d’agències no recullen aquestes manifestacions en el blog. La notícia es llança 

a les 17.20 del 27 de Febrer de 2009.  

Rigor: no hi ha cap correcció al llarg del dia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no té cap adjectiu o adverbi valoratiu que disminueixi 

l’objectivitat de la notícia.  

 

 

CATALUNYA.-El PP catalán reclama reducir las tarifas d el AVE Barcelona-Madrid 

   BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.05 

 

 

   La portavoz del PP catalán en el Parlament de Catalunya, Dolors Montserrat, reclamó hoy la 

reducción de las tarifas del AVE Barcelona-Madrid, y reprochó que son las más altas de España y 

Europa, además de ser las menos flexibles. Sostuvo que "no es justo que catalanes o madrileños 

paguen más que otras comunidades". 

   En un comunicado, Montserrat explicó que los descuentos promocionales anunciados 

recientemente con motivo del primer año de funcionamiento, no serán definitivos y tampoco 

representan un descuento generalizado en las tarifas y por lo tanto "sólo sirven para acallar 

temporalmente el malestar por los precios abusivos". 

   Según Montserrat, los precios actuales son superiores en precio por kilómetro a cualquier otro 

servicio de tren de alta velocidad, no sólo en España, sino también en cualquier línea de las 

mismas características que funciona en Europa. 

   Esto provocará, según la dirigente popular, que el AVE se convierta "en un medio de transporte 

elitista" y por tanto, no se convertirá "en una verdaderá alternativa al avión o al transporte por 

carretera". 

   Así pues, Montserrat considera que Renfe quiere imitar el modelo del Puente Aéreo, haciendo de 

la línea Barcelona-Madrid del AVE "la más rentable del mundo a costa de los usuarios, aplicando 

precios entre un 20 y un 45 por ciento más altos que servicios similares que funcionan en Europa". 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al quart paràgraf hi ha un error de mecanografia, ja que s’ha 

accentuat la paraula “verdadera”.   
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• Puntuació: al lead s’ha d’eliminar la coma de després de Madrid: “tarifas del 

AVE Barcelona-Madrid y reprochó…”. La cita entre cometes del lead tampoc 

està bé, i s’haurien d’eliminar les comes: “sostuvo que no es justo que 

catalanes…”. Hi ha un error de puntuació al segon paràgraf. La coma situada 

entre “funcionamiento” i “no serán definitivos” és incorrecta, ja que és una 

coma situada entre subjecte i predicat, i mai es pot situar una coma separant 

aquestes dues parts de la frase. Per tant, hauria de quedar així: 

“[...]Montserrat explicó que los descuentos promocionales anunciados 

recientemente con motivo del primer año de funcionamiento no serán 

definitivos [...]”. També al segon paràgraf, la cita és indirecta, i s’haurien 

d’eliminar les cometes dobles. Passa el mateixa  l’últim paràgraf, on la cita és 

també indirecta i s’han d’eliminar les cometes.  

 

• Lèxic: en el tercer paràgraf hi ha una repetició de la paraula “precios”, per 

evitar-la, la frase podria quedar d’aquesta manera: “[...]los precios por 

kilómetro actuales son superiores a cualquier otro servicio de tren de alta 

velocidad[...]”. Al quart paràgraf torna a haver-hi una repetició, del verb 

“convertir”. Es pot evitar d’aquesta manera: “[...]que el AVE se convierta "en 

un medio de transporte elitista" y por tanto, no será "una verdadera 

alternativa al avión o al transporte por carretera". 

 

  

• Gramàtica: al lead falta repetir una preposició en una enumeració, s’hauria 

de modificar així: “son las más altas de España y de Europa”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. 

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: sí, el comunicat de premsa del PP.  

Sobre rapidesa: EP dóna la notícia a les 12.05 i s’avança a EFE, que treu la notícia a 

les 20.44, mentre que l’ACN guanya la partida tant a EFE com a Europa Press, ja 

que la llança a les 11.49.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu o adverbi valoratiu que minvi la 

neutralitat de la notícia.  
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CATALUNYA.-La CUP desautoriza a su portavoz por pedi r el voto para ERC a las europeas  

   BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.15 

 

 

   La independentista Candidatura d'Unitat Popular (CUP) desautorizó anoche a su portavoz 

nacional, Adam Majó, por haber pedido el voto por el candidato de ERC a las elecciones europeas, 

Oriol Junqueras. 

   En un apunte en su blog de internet recogido por Europa Press, Majó argumentó que si se 

confirma que la CUP no presentará candidatura a las elecciones europeas, su apuesta será la de 

dar "apoyo explícito" a Oriol Junqueras y "pedir el voto para ERC". 

   El artículo no gustó a su propio partido, quien poco después de conocerse la opinión de Majó 

emitió un comunicado en su página web recordando que aún no han debatido su posición ante las 

europeas, pero que en cualquier caso "el apoyo a una lista ajena a la CUP no está dentro de las 

posibilidades contempladas". 

   Dejaron claro que la opinión de su portavoz está hecha "a título personal" y "en ningún caso 

representa una opinión de la CUP". Ante el malestar causado en la CUP, Majó anunció que deja 

de ejercer de portavoz hasta el 28 de marzo, fecha del próximo consejo político de la formación. 

   En su blog, Majó, pese a reprochar a ERC su apuesta estratégica desde los años 90 y su 

"obsesión" para ser presentes en las instituciones ni que sea avalando el marco legal que impide la 

independencia, aclaró que el motivo para pedir el voto para ERC es el mismo Junqueras, por su 

"compromiso" por Catalunya. 

   Para Majó, el independentismo debe cerrar filas en torno a Junqueras para que llegue a 

eurodiputado y pueda "contrarestar la imagen distorsionada y peligrosa que dan Vidal-Quadras y 

compañía", algo "no interesante, sino vital e indispensable". 

   Aunque reconoció que pedir el voto para ERC "puede" perjudicar a la CUP --algo de lo que dijo 

dudar--, opinó que esta sería una buena ocasión para demostrar que la CUP es "diferente" y 

antepone el "avance de la lucha" a los "estrictos intereses de partido". 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el sisè paràgraf apareix el verb contrarestar, que en castellà 

s’escriu amb dues erres. Així doncs, “contrarrestar la imagen distorsionada 

que dan Vidal-Quadras y compañía”.  
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• Puntuació: al segon paràgraf, s’ha d’afegir una coma per tancar un incís: “En 

un apunte en su blog de internet, recogido por Europa Press, Majó…”. Al 

tercer paràgraf, les cometes estan mal posades, i s’han d’eliminar. En l’últim 

paràgraf, s’han d’eliminar les dues cites que s’inclouen entre cometes, i 

simplement deixar-les com una cita indirecta.  

 

• Lèxic: al cinquè paràgraf hi ha una catalanada, ja que es diu “para ser 

presentes”. En castellà és “obsesión por estar presentes en las instituciones”. 

  

• Gramàtica: al titular es parla de “pedir el voto para ERC a las europeas”, i 

s’hauria de canviar, ja que la manera correcta seria: “pedir el voto para ERC 

en las europeas”. Al lead, s’ha de modificar la frase: “por haber pedido el 

voto para el candidato republicano”. En el tercer paràgraf, s’utilitza “quien” 

per referir-se al partit polític. Tenint en compte que el partit no és una 

persona, seria més correcte substituir-ho per “que”. Quedaria de la següent 

manera: “El artículo no gustó a su propio partido, que poco después de 

conocerse la opinión de Majó emitió un comunicado en su página web[…]”. 

Al quart paràgraf hi ha un error en les cites, que provoca un error gramatical. 

Es tracta d’una cita indirecta, i que, per tant, ha d’anar així: “y que en ningún 

caso representaba una opinión de la CUP”. A l’avantpenúltim paràgraf, cal 

canviar una preposició: “compromiso con Catalunya”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. No només és que Europa Press sigui la primera, sinó que les 

altres agències no donen la notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, ja que la notícia es fa a partir de les manifestacions fetes 

al blog d’Adam Majó i el comunicat emès per la CUP a la seva pàgina web.  

Sobre rapidesa: Europa Press dóna aquesta notícia el 23 de Febrer a les 12.15. La 

resta d’agències no donen la notícia.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o cap frase que minvi 

l’objectivitat de la notícia.  

 

 

2.5. Societat 
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CATALUNYA.-Sucesos.- Siete detenidos por la muerte de  un hombre en una reyerta en 

L'Hospitalet (Barcelona) 

   BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) – 12.08 

 

 

   Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron esta madrugada en el Aeropuerto de 

Barcelona a siete personas por la muerte a primera hora de la mañana de ayer de un hombre en 

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras una reyerta multitudinaria en el centro de la ciudad. 

   Según informaron ambos cuerpos policiales, los detenidos son seis ecuatorianos y un 

hondureño, que fueron encontrados tras un amplio dispositivo conjunto iniciado en Badalona 

(Barcelona) y concluido en la Terminal B del Aeropuerto de El Prat, donde los dos ecuatorianos 

supuestamente autores materiales del crimen iban a coger un vuelo en dirección a su país. 

   Los otros cinco detenidos lo fueron en calidad de encubridores, ya que les habrían ayudado a 

salir de España, y todos están en dependencias de la Policía Nacional, a la espera de ser 

trasladados a la comisaría de Mossos d'Esquadra, que mantienen abierta la investigación. 

   En la operación policial también se intervinieron tres vehículos y varios objetos. 

   La víctima mortal fue un boliviano de 53 años, mientras que otros dos acompañantes resultaron 

heridos, aunque no se teme por su vida. 

   La agresión ocurrió entre la avenida Carrilet y la Rambla Just Oliveras a primera hora de la 

mañana en el marco de una pelea multitudinaria en la que participó un grupo de personas de 

distintas edades y que terminó en la estación de la Línea 1 del Metro y de Ferrocarrils de la 

Generalitat (FGC) de Avinguda Carrilet. 

   El fallecido fue trasladado al Hospital de Bellvitge por los Servicios de Emergencias Médicas 

(SEM) donde falleció por la gravedad de las heridas sufridas. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors ortogràfics ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: al lead s’ha d’afegir una coma després del lloc on han passat els 

fets: “un hombre en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), tras una reyerta”. 

A l’últim paràgraf, s’ha d’afegir una coma després de SEM: “(SEM), y 

falleció…”. 
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• Lèxic: al segon paràgraf, si no es completa millor, no s’entén. La modificació 

podria ser afegint el verb “desplegar”: “que fueron encontrados tras 

desplegar un amplio dispositivo”. També al segon paràgraf caldria afegir un 

parell de comes: “donde los ecuatorianos, supuestamente autores materiales 

del crimen”, iban a coger un vuelo”. 

  

• Gramàtica: s’ha de repetir la preposició en una enumeració: “en la estación 

de la Línea 1 del Metro y en la de Ferrocarrils de la Generalitat”. A l’últim 

paragraph s’hauria de canviar el “donde”, i posar-hi una conjunció: “(SEM), y 

falleció por la gravedad de las heridas recibidas”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. L’ACN s’avança onze minuts en el llançament de la notícia, i 

la dóna a les 11.57 del mateix dia. L’agència EFE, en canvi, no parla 

d’aquests set detinguts fins el dia 26 de Febrer, quan es deté el presumpte 

autor material del crim, notícia en la qual sí que mencionen els set detinguts 

del 23 de Febrer, però sense haver-ne fet notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, ja que s’utilitzen com a font els dos cossos policials, 

Mossos i Policia Nacional.   

Sobre rapidesa: Europa dóna la notícia el 23 de Febrer de 2009 a les 12.08, i l’ACN 

se li avança tirant-la a les 11.57.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

CATALUNYA.-Parte de la escuela concertada se une a l a huelga del 19 de marzo contra la 

LEC 

   BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) – 13.51 

 

 

   Parte de la escuela concertada se unió a la convocatoria de huelga del 19 de marzo contra la 

futura Ley de Educación de Catalunya (LEC), según explicó hoy CC.OO., que convocó a sus 

delegados en los colegios concertados para lograr su apoyo al paro. 
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   El motivo principal por el que este sector se une a la huelga es la falta de voluntad por parte de la 

Conselleria de Educación de avanzar en el proceso de homologación de las condiciones 

laborables que los profesores de los colegios concertados tienen desde 1995.  

   La queja de éstos se fundamenta en que tienen un 25 por ciento más de jornada lectiva y un 50 

por ciento menos de no lectiva en relación a los profesionales de la pública, por lo que el Govern 

se ahorra un presupuesto que el mismo departamento cuantifica en 400 millones de euros, según 

afirmó hoy el responsable de la concertada de CC.OO., Joan Puntí. 

   Puntí añadió que debían manifestarse en contra de "todo lo que está sucediendo a nivel de 

política educativa", y subrayó que la homologación es una demanda "histórica" de CC.OO. y que, 

por la "mala gestión" llevada a cabo, también pedirían de nuevo la dimisión del conseller de 

Educación, Ernest Maragall. 

   La secretaria general de la federación de enseñanza, Montse Ros, no sólo criticó la LEC por 

"liquidar" el proyecto de Servicio Público Educativo que planteaba el Pacto Nacional por la 

Educación, sino que también reprochó que la normativa "favorece la mercantilización de la 

educación". 

   En última instancia, Ros pidió al resto de sindicatos de la concertada que se unan a la huelga, 

propuesta que hasta el momento han rechazado. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors ortogràfics ni de mecanografia.  

 

• Puntuació: tant al quart com al cinquè paràgraf, s’han de treure les cometes, 

ja que les cites són indirectes.   

 

• Lèxic: la notícia no té errades de lèxic.  

  

• Gramàtica: és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, Europa Press s’avança a l’ACN i a EFE.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, ja que se citen com a fonts a dues persones: Joan Puntí 

i Montse Ros.  
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Sobre rapidesa: Europa Press dóna la notícia el 24 de Febrer de 2009 a les 13.51. 

La segueix l’ACN, que llança la notícia a les 14.25, mentre que EFE la dóna a les 

15.37.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

CATALUNYA.-El juicio por la muerte de un Guardia Civ il en Salou (Tarragona) se reanudará 

el 6 de marzo  

   TARRAGONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – 11.58 

 

 

   El crimen por la muerte del Guardia Civil Juan Manuel M. R, que falleció de un disparo el 1 de 

marzo en Salou (Tarragona) cuando intentó evitar el secuestro de unos joyeros, se suspendió ayer 

hasta el 6 de marzo por motivos de agenda de la Sala. 

   En la última sesión, el perito del laboratorio criminalístico de la Guardia Civil afirmó que cualquier 

hipótesis sobre la autoría del disparo podría ser posible aunque subrayó que la más probable es la 

que apuntaba como autor al acusado Santos Silveiro G.M.  

   De todas formas, también indicó que la versión que dio el otro Guardia Civil implicado y que 

estaba en el lugar de los hechos no se correspondería con la realidad. Dicho agente afirmó un día 

antes que la víctima antes de recibir el disparo se cubrió con un brazo. Según el perito de ser así el 

disparo habría producido otra herida además de la que se encontró en el cadáver. 

   El testigo de ayer también señaló la dificultad de trabajar en un escenario del crimen que había 

sido contaminado y en el que se movieron las pruebas. Según estimó, antes de la recogida de los 

indicios habían pasado por el lugar cerca de una veintena de personas. 

   Por su parte, el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil y responsable final de la 

investigación del crimen, defendió la actuación de los agentes y calificó de "heroica" la de la 

víctima. 

   El juicio se reanudará el próximo 6 de marzo con más testigos y las periciales de balística y 

forenses. Ese día se decidirá si se realiza una construcción de los hechos, tal como pide la 

defensa y que el juez está considerando, que de hacerse tendría lugar el 17 de marzo. Al día 

siguiente, después de que las partes presenten sus conclusiones, el juicio quedaría visto para 

sentencia. 

   La fiscalía pide más de 50 años de cárcel para el principal acusado de quién dice que arrebató el 

arma a un agente de la Guardia Civil durante un forcejeo y disparó mortalmente contra Juan 
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Manuel M. R. La defensa, por su parte, afirma que fue el agente el que disparó accidentalmente 

contra su compañero. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors ortogràfics ni de mecanografia.  

 

• Puntuació:  al segon paràgraf s’ha d’afegir una coma després de “posible”: 

“podría ser posible, aunque subrayó…”. En el tercer paràgraf, s’han d’afegir 

comes: “Dicho agente afirmó un día antes que la victima, antes de recibir el 

disparo, se cubrió con un brazo. Según el perito, de ser así, el disparo habría 

producido otra herida, además de la que se encontró en el cadáver”. En 

l’últim paràgraf hi fa falta una coma que separi  “acusado” i “de quién”, per 

introduir la subordinada. “La fiscalía pide más de 50 años de cárcel para el 

principal acusado, de quién dice que arrebató el arma a un agente de la 

Guardia Civil durante un forcejeo[...]”. 

 

• Lèxic: el lead té un error en el plantejament de la frase, ja que es parla del 

“crimen por la muerte” del guàrdia civil, oblidant “el juicio”. El lead hauria de 

quedar així: “El juicio por la muerte del Guardia Civil Juan Manuel M. R, que 

falleció de un disparo el 1 de marzo en Salou (Tarragona) cuando intentó 

evitar el secuestro de unos joyeros, se suspendió ayer hasta el 6 de marzo 

por motivos de agenda de la Sala”. En el penúltim paràgraf, s’hauria 

d’especificar que es parla de les proves pericials, i afegir un article i una 

preposició: “con más testigos y con las pruebas periciales de balística y las 

forenses”. En el mateix paràgraf, es parla de fer una construcció dels fets, 

hauria de ser una reconstrucció: “se decidirá si se realiza una reconstrucción 

de los hechos”.  

  

• Gramàtica: al lead, s’hauria de canviar el verb “intentó” per “intentaba”: 

“cuando intentaba evitar el secuestro...”. Al penúltim paràgraf, s’ha de canviar 

el temps verbal: “el juicio quedará visto para sentencia”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ni EFE ni l’ACN dóna la notícia de l’ajornament del judici.   

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, ja que és una notícia de corresponsal, que s’ha 

desplaçat al lloc dels fets.  
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Sobre rapidesa: Europa Press dóna la notícia el 26 de Febrer de 2009 a les 11.58. 

Les altres dues agències no donen la notícia.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

CATALUNYA.-Sucesos.- Detenidos cuatro ultras del Gir ona FC por lesiones y amenazas 

   GIRONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) – 19.09 

 

 

   Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro jóvenes seguidores radicales del Girona FC, 

pertenecientes al grupo 'Ultras Gerona' por varios delitos y faltas de lesiones, amenazas, 

coacciones, daños y deslucimiento de bienes inmuebles. 

   Según informó hoy la policía catalana, la División de Información les detuvo ayer después de que 

el 3 de enero, durante el trayecto en autocar de su grupo hasta Tarragona, donde su club jugaba 

un partido de Liga de Segunda División contra el Nàstic, amenazaron y coaccionaron al conductor 

del autobús y dañaron el vehículo. 

   Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Girona y la 

investigación sigue abierta. 

   Los arrestados son Javier C.L., de 24 años y vecino de Sant Julià del Llor i Bonmatí; Francisco 

Javier M.V., de 26 años y vecino de Salt; Eduard C.R., de 25 años y vecino de Vilablareix; y 

Fernando L.L., de 25 años y vecino de Bescanó. Todos son de nacionalidad española. 

   El partido independentista Candidatura d'Unitat Popular (CUP) advirtió hace dos semanas que el 

grupo 'Ultras Gerona' tiene "conexiones" con el 'Comando Gerona' y proclaman consignas racistas 

y españolistas en el estadio de Montilivi del Girona FC, además de realizar la salutación fascista y 

llevar simbología neonazi. 

   Aquel fin de semana varios militantes de la CUP fueron a Montilivi para repartir panfletos 

advirtiendo de la presencia de los ultraderechistas, pero la Policía Local y los Mossos d'Esquadra 

les obligaron a abandonar las cercanías del estadio. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors ortogràfics ni de mecanografia.  
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• Puntuació: al quart paràgraf hi ha un punt i coma que hauria de ser un punt: 

“de 25 años y vecino de Vilablareix, y Fernando…”. A l’últim paràgraf, cal 

afegir una coma: “fueron a Montilivi para repartir panfletos, advirtiendo de la 

presencia…”. 

 

• Lèxic: al penúltim paràgraf, s’ha de canviar “salutación” per “saludo”, que és 

la forma correcta en castellà: “realizar el saludo fascista”.   

  

• Gramàtica: és gramaticalment correcta.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ni l’ACN ni EFE donen la notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí.  

Sobre rapidesa: EP dóna la notícia el 27 de Febrer de 2009 a les 19.09. Les altres 

dues agències no la treuen.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  

 

 

Catalunya 

CATALUNYA.-El Centro de Internamiento de la Zona Fra nca acoge 647 inmigrantes 

procedentes de otras autonomías  

   BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) – 12.34 

 

 

   El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona acogió a 647 

inmigrantes en situación irregular procedentes de equipamientos de este tipo situados en Canarias 

y Andalucía entre el 1 de enero de 2007 y el 17 de septiembre de 2008, según datos facilitados por 

el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito del PP, recogida por Europa 

Press. 

   En 2007, el Centro de Zona Franca acogió hasta 601 traslados, de los cuales 479 procedían de 

centros de Canarias y 122 de Andalucía.  

   En 2008, los traslados de inmigrantes en situación irregular en Barcelona es menor en relación 

al año anterior. Sólo hubo traslados en agosto, un total de 46 inmigrantes procedentes de 

Canarias. 
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   El Gobierno también informa que, con fecha al 1 de octubre de 2008, se encontraban 57 internos 

en el Centro de la Zona Franca, que tiene capacidad para acoger hasta 266 personas, y allí están 

empleados 217 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

   En otra respuesta parlamentaria sobre el mismo tema, el Ejecutivo central precisa que 

actualmente no se prevé la creación de ningún nuevo equipamiento de este tipo en Catalunya. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: l’expressió “con fecha al...” no és correcta. Hauria de ser: “[...]con 

fecha a 1 de octubre de 2008[...]”. 

 

• Puntuació: no hi ha cap error de puntuació.  

 

• Lèxic: en el penúltim paràgraf, s’ha d’eliminar “allí”, ja que és reiteratiu: “y 

están empleados 217 funcionarios”..  

  

• Gramàtica: el complement directe en castellà va precedit de la preposició “a” 

quan es tracta de persones. Al titular, per tant, hi hauria de dir: “El Centro de 

Internamiento de la Zona Franca acoge a 647 inmigrantes procedentes de 

otras autonomías”. Al tercer paràgraf, s’ha de canviar la preposició “en” per 

“a”: “los traslados de inmigrantes en situación irregular a Barcelona es 

menor…”. Al quart paràgraf s’ha d’afegir una preposició “de”, que és la que 

regeix el verb informar: “también informa de que…”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. Cap de les altres dues agències treu aquesta notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, es basen en les dues preguntes parlamentàries sobre el 

tema del Centre d’Internament de la Zona Franca que va fer el PP i a les 

quals Europa Press va tenir accés.  

Sobre rapidesa: Europa dóna la notícia l’1 de Març de 2009 a les 12.34, mentre que 

ni l’ACN ni EFE llancen aquesta notícia.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia ni en tota la setmana.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: no hi ha cap adjectiu valoratiu o frase tendenciosa 

que faci perdre objectivitat a la notícia.  
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3. Recull notícies ACN 

 

3.1. Cultura 

 

 

Cultura admet a tràmit declarar  l'edifici del Roser de Lleida bé cultural d'interè s nacional 

Laura Cortés // ACN // 23.02.2009 10.45 h   Ref. 477301 // 0 caràcters  

Lleida (ACN).- El portaveu de l'Associació Cultural l'Ocell Negre de Lleida, Ferran Dalmau, explica 

que el departament de Cultura de la Generalitat ha admès a tràmit el procés per declarar l'edifici 

del Roser de Lleida bé cultural d'interès nacional. Així ho demostra el document que Cultura li ha 

fet arribar i que ha mostrat a l'ACN. La carta explica que tant els informes tècnics així com l'estudi 

històric i cultural fet pels tècnics dels serveis territorials de Cultura a Lleida són favorables i anuncia 

que iniciaran la tramitació per declarar el Roser bé cultural 'en funció de les disponibilitats 

pressupostàries'. Dalmau insta ERC a 'agilitzar els tràmits' perquè ara, assegura, 'la pilota està a la 

seva banda'. 

 

23.02.2009 10.45 h // Laura Cortés // ACN  Ref. 477301  

 

L'Ocell Negre va presentar el passat 22 de març del 2006 una petició als Serveis Territorials de 

Cultura a Lleida per declarar el Roser bé cultural d'interès nacional, la mateixa categoria, 

expliquen, en què està catalogat el Fossar de les Moreres. L'objectiu, explica Ferra Dalmau, és 

protegir el Roser. 

 

La resposta ha arribat tres anys més tard, concretament, el 22 de gener del 2009, i ho ha fet 

favorablement. El document explica que Cultura, després d'haver fet els estudis pertinents, accepta 

la proposta de l'associació l'Ocell Negre, i anuncien que enviaran aquest informe a la Generalitat ja 

que aquesta declaració s'ha d'aprovar mitjançant un acord de Govern. 

 

Cal però, encara un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per completar la documentació que 

ha de ser aprovada per la Generalitat o pel Parlament de Catalunya. En cas de declarar-se 

finalment el Roser bé cultural d'interès nacional, caldria canviar el projecte de Parador presentat 

per Paradores Nacionales.  

 

Dalmau explica que és compatible el parador amb el Roser però que aquest document obligaria a 

preservar alguns espais que ara no es contemplen com ara el claustre. El projecte actual preveu 

cobrir el claustre i col·locar-hi un ascensor. En cas de declarar-se el Roser bé cultural caldria 

reformular el projecte i conservar el claustre tal qual. 

 

Aquesta carta tramesa per Cultura indica també que s'iniciarà la tramitació per aquesta declaració 
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'en funció del que les disponibilitats pressupostàries vagin permetent'. Dalmau demana per tant a 

ERC, ja que és el partit que s'encarrega de Cultura, que 'agilitzi els tràmits' ja que ara 'la pilota' està 

a la seva teulada i que aquesta és 'l'última oportunitat per salvar el Roser'. Les obres de 

transformació del Roser en Parador havien de començar aquest primer trimestre del 2009, tot i que 

encara estan aturades a causa de diverses al·legacions presentades. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead s’ha de posar departament amb majúscules, ja que es 

tracta del nom oficial: “Departament de Cultura”. Al segon paràgraf hi ha una 

errata, s’han deixat la “n” de Ferran. Al tercer paràgraf, s’està parlant de 

paradors en general, així que va en minúscula: “el projecte de parador 

presentat...”. El mateix error es repeteix a l’últim paràgraf. 

  

• Puntuació: a l’inici del tercer paràgraf s’ha d’introduir una coma: “Cal, però, 

encara...”. També al tercer paràgraf falta una coma entre “Generalitat” i “ja 

que”, de tal manera que la frase quedi així: “anuncien que enviaran aquest 

informe a la Generalitat, ja que aquesta declaració s'ha d'aprovar mitjançant 

un acord de Govern”. En el cinquè paràgraf s’observa un altre error de 

puntuació, ja que falta una coma abans del però, que sol anar introduït per 

una coma. També en aquesta frase caldria incloure una coma per inserir 

l’exemple “com ara el claustre”. La frase doncs, hauria de quedar així: 

“Dalmau explica que és compatible el parador amb el Roser, però que aquest 

document obligaria a preservar alguns espais que ara no es contemplen, 

com ara el claustre”. En el cinquè paràgraf encara es destaca un altre petit 

error, i és que s’hauria d’incloure una coma, per separar l’oració subordinada 

condicional de la principal. La última frase del paràgraf hauria de quedar així: 

“En cas de declarar-se el Roser bé cultural, caldria reformular el projecte i 

conservar el claustre tal qual”. A l’últim paràgraf s’han d’eliminar les cometes, 

per un mal ús de les cites: “que agilitzi els tràmits”.  

 

• Lèxic: per evitar repetir la paraula estudi, al tercer paràgraf, es pot substituir 

per informe: “encara un informe de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)”. 

  

• Gramàtica: al titular, s’ha de canviar el verb declarar pel substantiu: “Cultura 

admet a tràmit declarar l’edifici del Roser…”. Al segon paràgraf, s’ha de fer 

concordar el subjecte amb el verb. El subjecte és singular, amb la qual cosa 
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el verb també ho ha de ser: “la mateixa categoria, explica, en què està 

catalogat...”. 

 

Sobre les fonts: 

• Exclusivitat: sí. Cap altra agència treu la notícia, i per tant, l’ACN és la 

primera i única en donar aquesta notícia sobre el Roser.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, ja que se citen les declaracions de Ferran Dalmau i la 

carta del Departament de Cultura a què ha tingut accés l’ACN.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 23 de Febrer a les 10.45.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

El Summercase s'ajorna fins al 2010 

ACN // 26.02.2009 10.58 h   Ref. 477928 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- La crisi ha obligat a ajornar el Summercase fins al 2010, un dels festivals més 

concorreguts de l'estiu a Barcelona, que s'ha celebrat en tres ocasions al Parc del Fòrum. En un 

comunicat, l'empresa Sinnamon ha anunciat que el festival no se celebrarà aquest 2009 perquè el 

context econòmic 'no garanteix la celebració de l'esdeveniment amb la qualitat desitjada'. Encara 

que el rumor de la suspensió feia setmanes que corria, els organitzadors no ho han comunicat fins 

ara, quan ja se saben alguns noms dels altres principals festivals, com el Sónar i el Primavera 

Sound, perquè s'han intentat esgotar 'totes les alternatives, segons l'empresa. 

 

26.02.2009 10.58 h // ACN  Ref. 477928  

 

Com ja es vaticinava l'estiu passat, quan es parlava d'una bombolla de festivals i grans concerts, 

impulsada per l'eufòria dels últims anys, que havia generat una oferta superior a la demanda, les 

convocatòries comencen a caure, i no se celebrarà el Summercase, però tampoc el Weekend 

Dance o el Daydream, organitzats també per Sinnamon.  

 

Anàlisi:  
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Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha errors d’ortografia,  ni errates.  

 

• Puntuació: en el primer paràgraf, s’han oblidat de tancar la cometa després 

del mot alternatives, hauria de quedar així: “[...]s’han intentat esgotar ‘totes 

les alternatives’, segons l’empresa”.  S’han d’eliminar unes cometes, ja que 

formen part d’una cita indirecta i que, per tant, no s’han d’entrecomillar: “el 

context econòmic no garanteix la celebració de l’esdeveniment amb la 

qualitat desitjada”. També al lead, per aclarir la frase, convindria posar un 

incís que està entre comes, entre guions: “no ho han comunicat fins ara –

quan ja se saben alguns dels noms dels altres principals festivals, com el 

Sónar i el Primavera Sound– perquè s’han intentat esgotar...” 

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic. 

  

• Gramàtica: en l’últim paràgraf, s’ha de canviar la conjunció disjuntiva “o” per 

la copulativa “i”: “tampoc el Weekend Dance i el Daydream”.  

 

Sobre les fonts: 

• Exclusivitat: no. En primer lloc, perquè no és l’única agència que dóna la 

notícia, i en segon lloc, perquè tampoc és la primera a fer-ho: Europa Press 

dóna la notícia el dia abans a les 19.44, i EFE ho fa també el 25 de Febrer a 

les 21.38.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, ja que només se cita un comunicat de l’empresa 

Sinnamon.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 26 de Febrer a les 10.58.   

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

El mestre del grafit Sixeart pinta a Barcelona un mur al 'in situ' en la inauguració d'una 

mostra col·lectiva 
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Júlia Pérez // ACN // 01.03.2009 14.26 h   Ref. 478450 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- 'De Chillida a Sixeart' és el títol de la mostra que s'ha inaugurat aquest 

diumenge a la Galeria Mayoral de Barcelona. Es tracta d'un recull d'obres 'tridimensionals' 

d'artistes de prestigi internacional com Antoni Tàpies, Miquel Barceló o Eduardo Chillida. La 

presentació de l'exposició ha comptat amb la presència de Sergio Hidalgo 'Sixeart' (Badalona, 

1975), artista multidisplinar que basa bona part de la seva creació en el grafit. De fet, va ser l'únic 

representant de l'estat espanyol que al 2008 va participar en l'elaboració d'una pintura mural de 35 

metres a la façana del museu Tate Modern de Londres. Sixeart ha pintat en directe un mural, que 

després s'ha subhastat amb finalitats benèfiques. 

(Seguirà: text, àudio i fotografia)  

 

01.03.2009 15.02 h // Júlia Pérez // ACN  Ref. 478462  

 

Davant d'un centenar de persones, Sixeart ha començat a dibuixar amb un traç precís tot tipus de 

línies rectes i rodones, de diversos tamanys i colors vius. Una hora després, les figures s'han 

convertit en el cap d'una au multicolor, emmarcat en un mural d'1,7 metres per 2,2 metres. La peça 

s'ha subhastat per 4.500 euros, diners que es destinaran a l'ONG Casal dels Infants, que vetlla per 

a la protecció d'aquells nens i nenes que estan en risc d'exclusió social, en els barris més 

desafavorits de Barcelona i la seva àrea d'influència. 'Hem viscut un moment únic, emocionant i 

memorable en els quasi vint anys d'història del nostre establiment' ha dit el director de la galeria, 

Manel Mayoral. 

 

Sergio Hidalgo, 'Sixeart' (Badalona, 1975) és un artista multidisciplinar que expressa amb la seva 

obra colorista un univers propi a través de diverses disciplines. La seva trajectòria artística va 

començar amb la creació de 'grafit' a finals de la dècada dels anys 80 pels carrers de Barcelona. 

Als 90 es va endinsar en el món de l'escultura i la pintura i al 1998 va obrir el seu propi taller. La 

seva obra pictòrica consta, fins el moment, de tres sèries: 'Niños malos con flequillos', 'Circuitos' i 

'Animales mutantes'.  

 

El paisatge urbà de Barcelona, la cultura popular, la natura i artistes espanyols de totes les 

èpoques, han estat algunes de les influències més destacades de Sixeart, que expressa amb un 

estil 'infantil', les seves vivències i neguits, entre d'altres. Ha participat en nombrosos 

esdeveniments culturals i en mostres col·lectives. També ha muntat exposicions individuals a 

Madrid, Copenhaguen i Londres. De fet, Hidalgo es va convertir en el primer artista espanyol 

convidat per la Tate Modern a realitzar una obra. Va ser l'any passat, amb una intervenció a la 

façana del museu britànic en una mostra dedicada a l'art urbà. 

 

L'acció artística s'ha emmarcat en la inauguració de la mostra 'De Chillida a Sixeart', que inclou 

obres 'tridimensionals' d'artistes consagrats com Mariscal, Chillida, Barceló, Tàpies o el mateix 

Sixeart. 'El que hem fet és buscar la peça que trenca motlles de cada artista' ha comentat Mayoral. 

L'exposició estarà oberta fins a finals de març. 
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Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead s’ha d’escriure estat espanyol amb majúscules: “l’únic 

representant de l’Estat espanyol que al 2008...”. 

 

• Puntuació: al segon paràgraf s’ha d’afegir una coma després de la cita. “ 

“Hem viscut un moment únic, emocionant i memorable en els quasi vint anys 

d’història del nostre establiment”, ha dit el director de la galeria, Manel 

Mayoral”. Al tercer paràgraf també cal afegir una coma: “Sergio Hidalgo, 

'Sixeart' (Badalona, 1975), és un artista multidisciplinar...”. Al quart paràgraf 

s’ha d’eliminar una coma que no cal: “la cultura popular, la natura i els 

artistes espanyols de totes les èpoques han estat...”. En l’últim paràgraf, s’ha 

d’afegir una coma després de la cita: “ “El que hem fet és buscar la peça que 

trenca motlles de cada artista”, ha comentat Mayoral”.  

 

• Lèxic: hi ha una repetició d’idees entre el final del quart paràgraf i el cinquè 

paràgraf.  

  

• Gramàtica: al lead s’ha de canviar la conjunció “o” per “i”: “com Antoni 

Tàpies, Miquel Barceló i Eduardo Chillida”. Al quart paràgraf convindria afegir 

un article davant d’artistes: “la cultura popular, la natura i els artistes 

espanyols de totes les èpoques han estat...”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que cap de les altres agències de notícies menciona la 

mostra col·lectiva.  

• Roda de premsa: no, és una notícia feta a partir de la informació d’un 

redactor que va a cobrir la notícia. 

• Notícies unifont: sí, ja que com a font citada només apareix Manel Mayoral, el 

director de la galeria.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada l’1 de Març de 2009 a les 14.26. La resta 

d’agències no dóna cap notícia sobre aquesta mostra.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 



 161

 

 

 

3.2. Economia 

Banc Sabadell mantindrà obert el seu fons immobiliar i i facilitarà liquiditat als inversors que 

vulguin reemborsar 

Abel Sierra // ACN // 23.02.2009 11.52 h   Ref. 477313 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- Banc Sabadell ha anunciat que mantindrà obertes les possibilitats de nova 

subscripció i de reemborsament del seu fons immobiliari, Sabadell BS Inmobiliario. L'entitat ha 

decidit, a més, procedir a una taxació extraordinària d'aquest negoci per que els seus inversors 

'coneguin de manera transparent i puntual' el valor real dels actius d'aquest fons. Per Banc 

Sabadell, els resultats d'aquesta comprovació de la valoració del fons 'posaran de relleu la qualitat 

dels actius en renda' que componen la cartera, i particularment, 'l'alt rendiment de la diversificació 

de les inversions' entre habitatge, naus industrials, oficines i hospitals. 

 

23.02.2009 11.52 h // Abel Sierra // ACN  Ref. 477313  

 

Aquest fons, que es va constituir al 2004 i concentra les seves inversions a Barcelona, Madrid i 

París, acumula a més una rendibilitat en els últims tres anys del 14,23% i supera en un 65% el 

promig dels fons immobiliaris de dret espanyol ponderat per patrimoni.  

 

La decisió de Banc Sabadell de mantenir obert el seu fons immobiliari i validar la valoració dels 

seus actius, facilitant la liquiditat als particeps que vulguin reemborsar, contrasta amb la que ha 

pres Banco Santander, que ha suspès durant dos anys els reemborsaments del fons Banif 

Inmobiliario FII, que afecta 7.000 catalans.  

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead de la notícia trobem un error en l’ús del perquè. Tenint en 

compte que en la segona frase, introdueix la causa de la primera part 

d’oració, s’haurà d’escriure tot junt i accentuat: “L’entitat ha decidit[...]procedir 

a una taxació[...] perquè els seus inversors[...]”.En l’últim paràgraf, es parla 

de ‘particeps’, i en català, la paraula correcta és partícips. Per tant, la frase 

hauria de ser: “[...]facilitant la liquiditat als partícips que vulguin[...]”. 

 

• Puntuació: en la línia de l’ACN, les cites directes s’introdueixen amb cometa 

simple, i no doble. Totes les cites subratllades al lead estan malament i se 
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n’han d’eliminar les cometes. A més, s’ha d’afegir una coma: “que componen 

la cartera i, particularment, l’alt rendiment de la diversificació...”. 

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  

 

Sobre exclusivitat: 

• És una primícia: sí. Les altres agències no fan una notícia específica sobre 

aquest tema. 

• Roda de premsa: no, o almenys en la notícia no s’especifica.  

• Notícies unifont: sí, només es parla de Banc Sabadell, i de fet, no se cita cap 

font concreta.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 23 de Febrer a les 11.52, les altres 

agències no la van donar.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Els administradors de finques acusen la Generalitat de competència deslleial per envair les 

seves funcions 

ACN // 26.02.2009 15.08 h   Ref. 478000 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida considera una 

'intromissió inadmissible' en les seves funcions alguns aspectes del projecte de llei de l'Agència de 

l'Habitatge de Catalunya que es troba en tràmit parlamentari després de ser aprovada per la 

Generalitat. Aquests professionals interpreten que els articles dos i tres del projecte de llei 

envaeixen les competències dels administradors de finques i ho consideren una actuació de 

'competència deslleial vers un col·lectiu que no solament està fent bé la feina sinó que va 

mantenint una línia de col·laboració, en benefici dels consumidors, amb les administracions 

públiques i que no mereix que se li prengui quota de mercat'. 

 

26.02.2009 15.08 h // ACN  Ref. 478000  

 

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida addueix també que l'Administració ja 
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te prou feina per gestionar el seu propi patrimoni immobiliari com perquè 'a sobre vulgui ara 

intervenir en la gestió d'habitatges privats en règim de lloguer'.  

 

Precisament la llei del Dret de l'Habitatge ha fixat, per primera vegada per llei, les funcions 

professionals dels administradors de finques com a agents d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en el segon paràgraf, apareix la tercera persona del singular del 

present d’indicatiu del verb tenir sense accentuar. Hauria de dur accent: 

“[...]addueix també que l’Administració ja té prou feina per gestionar[...]”. En 

l’últim paràgraf s’ha d’escriure llei amb majúscules: “la Llei del Dret a 

l’Habitatge”.  

 

• Puntuació: al lead s’ha d’afegir una coma: “de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, que es troba en tràmit...”. Al final del lead s’han d’eliminar unes 

cometes en una cita que és indirecta. Al final del segon paràgraf també s’han 

d’eliminar les cometes, ja que també es tracta d’una cita indirecta. En la línia 

de l’ACN, les cites s’introdueixen amb cometa simple, quan hauria de ser 

doble.  

 

• Lèxic: en l’últim paràgraf, es repeteix llei, per evitar-ho, es pot canviar la frase 

d’aquesta manera: “per primera vegada amb caràcter normatiu”. També en 

aquest paràgraf es parla d’una llei, que està mal escrita, ja que és la “Llei del 

Dret a l’Habitatge”. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. Ni és la primera a donar la notícia, ni és l’única.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, ja que la única font és el Col·legi d’Administradors de 

Finques de Barcelona Lleida. 

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 26 de Febrer de 2009 a les 15.08. 

Europa Press dóna la notícia a les 14.50 del mateix dia, i per tant, és la primera, 

mentre que EFE  no la publica. 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  
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Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

El Govern destina 36MEUR  a la creació de 929 llocs de treball al Baix Llobr egat i la formació 

de 10.000 persones en atur 

Héctor Marín // ACN // 27.02.2009 13.52 h   Ref. 478167 // 0 caràcters  

Sant Feliu de Llobregat (ACN).- El Departament de Treball destinarà 36 milions d'euros a la creació 

de 929 llocs de treball al Baix Llobregat i la formació i assessorament d'unes 1.000 persones que 

es troben a l'atur. Així ho ha anunciat aquest divendres la consellera de Treball, Mar Serna, durant 

l'acte de presentació d'actuacions encaminades a millorar la situació dels ciutadans que estan 

sense feina o en risc d'exclusió social, a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a Sant 

Feliu de Llobregat. Serna ha comparegut davant els mitjans amb la presidenta del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, Rosa Boladeras, i ha assegurat que, davant la crisi, aposta per sumar 

esforços des de les diferents administracions. 

 

27.02.2009 13.52 h // Héctor Marín // ACN  Ref. 478167  

 

Serna ha ressaltat que impulsaran o finançaran un total de 612 accions de promoció de l'ocupació 

a la comarca del Baix Llobregat que han suposat la contractació directa de 929 treballadors. En 

aquest capítol, el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Sant Feliu de Llobregat ha 

rebut dos milions d'euros destinats a activitats relacionades amb la indústria. EL CIFO de Sant 

Feliu de Llobregat haurà impartit formació per a 1.749 persones en el període 2008-2009 en 

especialitats com programador de màquina eina, electrònica de manteniment, torneria-fresadoria, 

electricitat industrial i diverses especialitats relacionades amb la indústria de l'automòbil. 

 

D'altra banda, Serna s'ha referit a la situació dels treballadors de Seat per defensar la 'possibilitat 

d'evitar destrucció d'ocupació'. 'Ara cal veure com és possible això', ha afegit la consellera de 

Treball, qui ha indicat que serà necessari que es facin 'sacrificis' però que seran positius si 

comporten ocupació.  

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errates.   

 

• Puntuació: a l’últim paràgraf, s’han d’eliminar les primeres cometes, ja que la 

cita és en estil indirecte: “per defensar la possibilitat d’evitar...”. La segona 

cita és correcta.  
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• Lèxic: al titular s’escriu 36 MEUR per parlar de 36 milions d’euros. No és una 

fórmula que es reculli en cap altre llibre d’estil, i seria bastant discutible. Seria 

millor escriure: “El govern destina 36 milions a la creació...”. Al lead es 

repeteix dues vegades “Consell Comarcal del Baix Llobregat”. Per evitar-ho, 

la segona vegada es pot dir només “el Consell”. Entre el titular i el lead hi ha 

una incoherència, ja que en el titular es parla de 10.000 persones a l’atur, i al 

cos de la notícia es diu que en són 1.000. La xifra correcta és 10.000. Al 

segon paràgraf, per tal d’evitar repeticions, s’ha de suprimir una de les 

vegades que es menciona Sant Feliu de Llobregat. “El CIFO haurà impartit 

formació...”. 

  

• Gramàtica: al lead s’ha d’afegir una “a”: “a la creació de 929 llocs de treball i 

a la formació...”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. Tant Europa Press com EFE donen la notícia, tot i que és la 

primera en donar-la.  

• Roda de premsa: sí, en la notícia es diu que la consellera “ha comparegut 

davant dels mitjans”.  

• Notícies unifont: sí, les úniques declaracions són les de la consellera de 

Treball, Mar Serna.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 27 de Febrer de 2009 a les 13.52. 

Europa Press ho va fer gairebé una hora més tard, a les 14.50, mentre que EFE 

queda entre mig, donant la notícia a les 14.46.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

La Moncloa està molesta amb la negativitat demostra da per Castells en matèria de 

finançament 

ACN // 27.02.2009 20.21 h   Ref. 478323 // 0 caràcters  
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Madrid (ACN).- El govern espanyol està molest per l'actitud del conseller d'Economia i Finances, 

Antoni Castells. El conseller va dir aquest dimarts en una conferència a Madrid que l'acord encara 

estava molt verd i va retreure a la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de 

la Vega, assegurar en cada roda de premsa del Consell de Ministre que l'acord és cada vegada 

més pròxim. Fonts de La Moncloa asseguren que a Castells li falta rigor quan diu que queden 'més 

que serrells' per un acord en matèria de finançament. 

 

27.02.2009 20.21 h // ACN  Ref. 478323  

 

Hi ha 'alguna cosa més que serrells', va dir Castells en referència a les declaracions de diversos 

membres del govern espanyol assegurat que l'acord estava fet. La Moncloa està molesta amb 

aquestes declaracions perquè creuen que manquen de rigor.  

 

'Desgraciadament' l'acord està lluny de ser una diferència del '2%', ha dit Castells. 'Nosaltres som 

molt raonables, no tractem d'imposar mai les nostres tesis, sinó de pactar', afegint, 'si fos per un 

2% li asseguro que haguérem pactat'. Fonts de La Moncloa, asseguren no entendre Castells quan 

fa aquestes declaracions perquè asseguren que segueixen treballant per un bon acord. 

 

Castells va assegurar dimarts que sabia quina xifra donarà el Ministeri d'Economia però no l'ha 

volgut revelar, el que és segur és que amb aquesta xifra i si el govern espanyol no està disposat a 

canviar de model no hi podrà haver acord. Precisament sobre el model, Castells alerta que no pot 

ser un 'canvi cosmètic' per deixar 'les coses com estan'.  

 

Especialment delicades han estat les declaracions de Castells sobre De la Vega. El conseller ha 

criticat la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, perquè les 

seves declaracions cada divendres després de la reunió del Consell de Ministres. 'Portem tres 

mesos amb rodes de premsa en les quals un dia és diu una cosa i un altre una altra'. El conseller 

ha recordat que les negociacions tenen uns canals molt marcats i a ells és 'cenyeix'.  

 

La Moncloa considera que aquesta no és l'actitud adequada pel desenllaç que busquen les dues 

parts.  

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: hi ha una errata al primer paràgraf, i caldria canviar el participi pel 

gerundi, a més de posar govern en majúscules: “[...]en referència a diversos 

membres del Govern espanyol assegurant que l’acord estava fet”. Al segon 

paràgraf, també s’ha d’escriure Govern espanyol en majúscules. A l’últim 

paràgraf, hi ha un error en el pronom ‘es’. Quan coincideixen el so es en el 

pronom i l’inici d’un verb, com és el cas de cenyir-se, per evitar la cacofonia 

s’inverteix el pronom i es deixa en ‘se’. Per tant, “[...]tenen uns canals molt 
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marcats i a ells se cenyeix”. A l’últim paràgraf s’ha de treure l’accent d’un 

pronom reflexiu: “en les quals un dia es diu una cosa”. 

 

• Puntuació: al tercer paràgraf sobra una coma entre subjecte (Fonts de la 

Moncloa) i predicat (asseguren). La frase hauria de quedar “Fonts de la 

Moncloa asseguren[...]”. Al quart paràgraf falta una coma: “donarà el Ministeri 

d’Economia, però no...”. També al quart paràgraf falta introduir una coma 

entre ‘model’ i ‘no hi podrà’. La frase quedaria així: “[...]disposat a canviar de 

model,  no hi podrà haver acord”.  

 

• Lèxic: al tercer paràgraf es repeteix tres vegades el verb assegurar. Per 

donar riquesa al text, es podria canviar així: “[...]li asseguro que haguérem 

pactat. Fonts de la Moncloa admeten no entendre Castells[...]perquè afirmen 

que[...]”. Al cinquè paràgraf hi ha un perquè que fa que no s’entengui la frase. 

Per evitar-ho, caldria deixar la frase així: “El conseller ha criticat la 

vicepresidenta[...]per les seves declaracions cada divendres[...]”. A l’últim 

paràgraf, es pot eliminar tot el càrrec i el nom de De la Vega, per evitar 

repeticions: “ha criticat de la Vega perquè les seves declaracions...”. 

  

• Gramàtica: al primer paràgraf, s’ha de canviar un verb per poder fer bé la cita 

indirecta: “va retreure a la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa 

Fernández de la Vega, que asseguri en cada roda de premsa...”. Al quart 

paràgraf s’ha de canviar un verb perquè la frase sigui coherent: “però no la 

va voler revelar”. 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. Les altres agències treuen notícies de reaccions a les 

declaracions de Castells, però no la notícia del malestar del govern espanyol 

davant d’aquestes declaracions.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: no, ja que se citen les declaracions d’Antoni Castells i ‘fonts 

de la Moncloa’.   

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 27 de Febrer de 2009 a les 20.21. La 

resta d’agències no dóna cap notícia sobre el tema.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  
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L'empresa HIFE , primera a Catalunya a oferir WiFi  en els autocars per estudiants entre les 

Terres de l'Ebre i Barcelona 

Marc C. Griso // ACN // 01.03.2009 09.58 h   Ref. 478407 // 0 caràcters  

Tortosa (ACN).- L'empresa d'autocars HIFE és la primera de tot el país en oferir servei gratuït de 

connexió a Internet WiFi (Wireless Fidelity) als seus autocars amb origen i destinació de les Terres 

de l'Ebre a Barcelona als seus clients. El gerent de l'empresa, José María Chavarría, ha explicat a 

l'ACN que l'oferiment d'aquest nou servei sorgeix després d'haver rebut aquest suggeriment per 

part dels seus clients, principalment estudiants, que volen aprofitar el seu temps de viatge a 

l'autocar. El nou servei es posa oficialment en funcionament aquest diumenge, ja que fins ara, 

estava en període de proves en algunes expedicions a Barcelona. 

 

01.03.2009 09.58 h // Marc C. Griso // ACN  Ref. 478407  

 

Chavarría ha explicat que en cap moment del trajecte a Barcelona, ja sigui a través de l'AP-7 per 

Martorell o a través de l'Autpista Pau Casals hi ha cap tall de connexió. Aquest fet ajuda a la 

seguretat de la transacció de dades informàtiques.  

 

Segons ha explicat el gerent de l'empresa, el servei és gratuït per tots els passatgers. Sols caldrà 

demanar al conductor, abans de pujar al bus, la paraula clau per poder connectar-se amb 

l'ordinador portàtil de cada usuari que ho desitgi.  

 

Actualment, HIFE porta a terme des de Tortosa, l'Aldea, Amposta, Sant Carles, Alcanar, Vinaròs, 

Benicarló i Peñiscola set expedicions diàries i una expedició diària des de Benicàssim, Oropesa, 

Maella, Batea, Gandesa, Corbera, Móra d'Ebre, Tivissa, l'Hospitalet a Barcelona.  

 

Amb aquest servei gratuït, HIFE vol fomentar l'ús del transport públic en els desplaçaments a 

Barcelona. L'oferta, sumada al preu molt econòmic del viatge, des de 8,60 € el bitllet d'anada, fa 

preveure que el servei tingui molta acceptació entre els usuaris de la línia regular, ha conclòs 

Chavarria.  

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: tant al titular com al lead, s’han de modificar “Hife” i “wifi”. Hife no 

ha d’anar tot en majúscules, ni tampoc wifi. Per tant, “L’empresa d’autocars 

Hife és la primera de tot el país en oferir als seus clients servei gratuït de 

connexió a internet wifi (Wireless Fidelity) als seus autocars amb origen i 
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destinació...”. Aquests errors amb les majúscules es tornen a repetir al quart i 

al cinquè paràgraf. Al segon paràgraf hi ha una errata, ja que falta una lletra: 

“a través de l’Autopista Pau Casals”. Al quart paràgraf, s’ha d’escriure la “l” 

de L’Hospitalet en majúscules. En l’últim paràgraf, es fa servir una 

abreviatura que no se sol utilitzar en llenguatge periodístic, caldria escriure la 

paraula sencera: “des de 8,60 euros el bitllet d’anada”. A l’última línia 

d’aquest paràgraf s’ha d’accentuar el cognom que hi apareix: “Chavarría”.  

 

• Puntuació: al segon paràgraf hi ha d’anar una coma després de “Pau 

Casals”: “a través de l’Autopista Pau Casals, hi ha cap tall...”. Al quart 

paràgraf s’ha d’afegir una coma: “set expedicions diàries, i una...”. Al mateix 

paràgraf, falta una coma abans de Barcelona: “i L’Hospitalet, a Barcelona”.  

 

• Lèxic: al lead s’hauria de canviar expedicions, per trajectes o rutes, que és un 

significat més apropiat al que es vol dir. Al quart paràgraf, s’ha de suprimir 

una part de la frase, per evitar repeticions, i deixar-la així: “set expedicions 

diàries, i una des de...”.  

  

• Gramàtica: al lead s’ha de fer un canvi d’ordre, i passar el complement 

indirecte (als seus clients) molt més a prop del verb: “L’empresa d’autocars 

Hife és la primera de tot el país en oferir als seus clients servei gratuït de 

connexió a internet wifi (Wireless Fidelity) als seus autocars amb origen i 

destinació...”. 

 

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no. Totes les agències i mitjans de comunicació han tingut la 

notícia alhora, ja que es tracta d’un comunicat. 

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: sí, ja que l’única font és el gerent de l’empresa, José María 

Chavarría.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada l’1 de Març de 2009 a les 09.58. La resta 

d’agències no dóna cap notícia sobre aquest nou servei que ofereix HIFE.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  
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3.3. Local 

L'Ajuntament de Solsona alerta de la possible estafa  d'una empresa instal·ladora de gas 

Maria Alba Riu // ACN // 23.02.2009 11.56 h   Ref. 477317 // 0 caràcters  

Solsona (ACN).- L'Ajuntament de Solsona ha detectat la presumpta actuació fraudulenta d'una 

empresa instal·ladora de gas de fora de la ciutat que ha efectuat inspeccions i revisions en alguns 

domicilis del municipi. L'activitat dels tècnics consisteix a presentar-se a les cases dels usuaris 

d'instal·lacions de gas per realitzar revisions que en molts casos són innecessàries i fer factures 

mal emeses. A més, el telèfon que apareix a la factura per a possibles reclamacions, que és un 

902, no existeix. El consistori adverteix als veïns que, davant de qualsevol dubte, abans de 

contractar els serveis d'aquesta empresa es posin en contacte amb les oficines municipals o bé 

amb la Policia Local. 

 

23.02.2009 11.56 h // Maria Alba Riu // ACN  Ref. 477317  

 

Josep Caelles, regidor de Governació de l'Ajuntament de Solsona, ha explicat que els tècnics 

accedeixen als habitatges dient que han de fer una revisió de la conducció o del sistema de gas. 

Un cop feta els propietaris reben una factura que, en alguns casos, supera els 200 euros, ha 

comentat Caelles.   

 

La setmana passada dos ciutadans van adreçar-se a l'Ajuntament per alertar de la possible estafa. 

Per tot això el consistori insisteix als ciutadans que no tenen cap obligació de contractar aquest 

servei si no és amb el seu instal·lador habitual, i que, davant de qualsevol dubte, poden trucar a 

l'Ajuntament al 973 48 00 50 o bé a la Policia Local al 973 48 30 40.    

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errates.   

 

• Puntuació: al lead, s’ha d’afegir una coma: “empresa instal·ladora de gas de 

fora de la ciutat, que ha efectuat...”. En el segon paràgraf, falta una coma al 

principi de la frase: “Un cop feta, els propietaris reben una factura[...]”. Al 

tercer paràgraf hi falta una coma: “Per tot això, el consistori insisteix als 

ciutadans[...]”. 

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  
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Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que ni és l’unica a donar la notícia, ni és la primera.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, el regidor de Governació de la localitat, Josep Caelles.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 23 de Febrer de 2009 a les 11.55. 

Europa Press la va donar a les 10.58, mentre que EFE no la dóna.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Torelló aprova un pressupost municipal que augmenta  en un 15,5% tot i la crisi  

ACN // 24.02.2009 18.57 h   Ref. 477654 // 0 caràcters  

Torelló (ACN).- Torelló (Osona) ha aprovat el pressupost municipal per aquest 2009 amb els vots 

favorables de l'equip de govern del PSC i CiU. Els números augmenten en un 15,5% i serà de 21,2 

MEU. El pressupost vol, segons el regidor de planificació Pere Galobardes, posar 'bona cara' a 

l'actual període de crisi. D'entre les inversions destacades hi ha la rehabilitació de la plaça Nova 

que tindrà el cost d'un milió d'euros o el centre social La Carrera on s'hi destinen 600.000 euros. 

Des de l'oposició, ERC va justificar el seu vot en contra dient que els ingressos del pressupost es 

mantenen gràcies a 'l'augment de la pressió fiscal' i ICV- Ciutadans del Ges considera que no es 

destinen prou recursos a Benestar social. 

 

24.02.2009 18.57 h // ACN  Ref. 477654  

 

Galobardes destaca la contenció de la despesa ordinària. En aquest sentit ,segons les dades 

facilitades per l'equip de govern , només augmenten les àrees socials com Educació, Benestar 

Social o Igualtat. Del pressupost el regidor també en va destacar la congelació del sou de l'alcalde, 

els regidors i retribucions dels diferents grups. Al costat d'aquesta contenció el regidor de 

planificació en destaca l'augment del pressupost d'inversions que arriba fins als 10 MEU. L'alcalde 

Miquel Franch recorda però que la seva execució va condicionada a que arribin recursos 

procedents d'altres administracions. Pel que fa a l'endeutament en aquest pressupost augmentarà 

però fins a límits raonables segons el govern. La previsió es que aquest augmenti del 50 al 90% 

quan el limit legalment permès es fixa en el 110%.  

 

Des d'ERC el seu portaveu Jordi Casals diu que els ingressos de l'Ajuntament segons el 
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pressupost s'aguanten gràcies a l'augment de la pressió fiscal que havia aprovat en el seu moment 

l'equip de govern, a través de les contribucions especials i l'augment de més de l'11% de l'IBI. El 

republicà també va demanar que es rebaixessin les taxes comptant amb l'IPC real, menor de quan 

es van aprovar les ordenances. A més de la pressió fiscal, Casals va assenyalar el fons de 

Zapatero (2,3ME) i l'endeutament en més de 4ME més del 250% respecte a la mitjana dels darrers 

anys. Aquest endeutament fa que ERC es preguntés si es podria complir amb la Llei d'equilibri 

pressupostari i endeutament. En quan a les despeses, Casals va situar la retallada en una petita 

contenció de la despesa ordinària i, sobretot, en Esports i Promoció Econòmica, un àmbit clau en 

moments de crisi. 

 

Des d'ICV-Ciudans del Ges la seva regidora Montse Ayats destaca com a principals motius per 

votar en contra del pressupost la insuficiència dels recursos destinats a la regidoria de Benestar 

Social, el fet que no existeixi una partida destinada a fons de contingència o que no hi ha prou 

recursos destinats a l'adequació i millora dels espais urbans i l'enjardinament.  

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead s’ha de posar majúscules: “segons el regidor de 

Planificació”, a més d’una altra paraula en minúscula que s’ha d’arreglar al 

final del lead: “prou recursos a Benestar Social”. Hi ha dues errates al segon 

paràgraf, on sobra un espai abans de la coma, i en falta un després; i una 

mica més endavant de la frase hi ha un espai de més abans d’una coma en 

dues ocasions. Per tant, s’hauria de corregir la frase i deixar-la així: “En 

aquest sentit, segons les dades facilitades per l'equip de govern, només 

augmenten les àrees socials[...]”. A l’última línia del segon paràgraf, apareix 

una tercera persona del present d’indicatiu del verb ser sense accent: “La 

previsió és que aquest augmenti del 50 al 90%[...]. Al segon paràgraf també 

falta un altre accent: “quan el límit legalment permès...”.  Al penúltim paràgraf 

s’ha de posar llei en minúscula: “amb la llei d’equilibri pressupostari...”. En 

l’últim paràgraf, hi ha una errata en la paraula Ciutadans. Cal corregir-la: 

“Des d’ICV-Ciutadans del Ges, la seva regidora Montse Ayats[...]”. 

 

• Puntuació: al titular s’ha d’afegir una coma: “Torelló aprova un pressupost 

municipal que augmenta en un 15,5%, tot i la crisi”. Al lead, falten algunes 

comes perquè la frase sigui correcta. Caldria corregir-ho així: “municipal per 

aquest 2009, amb els vots favorables de l'equip de govern del PSC i de CiU” 

i en la frase de més avall, així: “D’entre les inversions destacades, hi ha la 

rehabilitació de la plaça Nova, que tindrà el cost d’un milió d’euros, i el centre 

social La Carrera, on s’hi destinen 600.000 euros”. També al segon paràgraf 

hi falta una coma després d’un complement preposicional anteposat a la 
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frase: “Del pressupost, el regidor també en va destacar[...]”. Seguint el segon 

paràgraf, també hi falten més comes: “Al costat d’aquesta contenció, el 

regidor de planificació en destaca l’augment del pressupost d’inversions, que 

arriba als 10 MEU”. També en aquest paràgraf, falten més comes: “L’alcalde, 

Miquel Franch, recorda però, que la seva execució va condicionada a que 

arribin recursos procedents d’altres administracions”. Finalment, en la 

penúltima frase d’aquest paràgraf, s’hauria d’afegir alguna coma, i es pot fer 

de diverses maneres: “Pel què fa a l’endeutament en aquest pressupost, 

augmentarà, però fins a límits raonables segons el govern” o bé: “Pel què fa 

a l’endeutament, en aquest pressupost augmentarà, però fins a límits 

raonables segons el govern”. Encara al mateix paràgraf, cal posar comes per 

marcar un incís: “del 50 al 90%, quan el límit...”. Al tercer paràgraf, falten 

algunes comes, la frase hauria de quedar així: “Des d’ERC, el seu portaveu 

Jordi Casals,va dir que els ingressos de l’Ajuntament, segons el pressupost, 

s’aguanten[...]”. Al penúltim paràgraf s’ha d’afegir una coma: “en més de 4 

milions d’euros, més del 250%...”. En l’últim paràgraf hi ha una frase similar a 

l’anterior, també sense coma: “Des d’ICV-Ciutadans del Ges, la seva 

regidora[...]”.  

 

• Lèxic: al lead parla de MEU per referir-se a milions d’euros. Tenint en compte 

que en altres notícies s’utilitzava la fórmula “MEUR”, i més avall de la notícia 

es fa servir ME, s’hauria d’unificar. Al final del tercer paràgraf, hi ha un error 

de lèxic, ja que en català l’expressió correcta és ‘quant a’, no ‘en quan’. Per 

tant, caldria dir: “Quant a les despeses, Casals va situar la retallada[...]”. 

També s’hauria d’evitar la repetició de la paraula despesa, substituint-la per 

un sinònim. En aquest paràgraf també s’ha de canviar una incoherència en 

l’última frase, ja que es parla de dos àmbits, i després es diu que és un: “en 

Esports i Promoció Econòmica, dos àmbits clau...”.   

  

• Gramàtica: al lead s’ha d’afegir una preposició: “de l’equip de govern del PSC 

i de CiU”. També al lead s’ha de canviar la conjunció “o” per “i”: “hi ha la 

rehabilitació de la plaça Nova, que tindrà el cost d’un milió d’euros, i el centre 

social La Carrera, on s’hi destinen 600.000 euros”. Al segon paràgraf hi ha 

un error del mateix tipus: “Benestar Social i Igualtat”. També falta un article a 

l’hora de fer una enumeració de coses destacables del pressupost: “del sou 

de l’alcalde, els regidors i les retribucions...”. Al tercer paràgraf s’ha de 

canviar un temps verbal: “el seu portaveu, Jordi Casals, va dir que...”. A 
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l’últim paràgraf hi ha una conjunció “o” que s’ha de canviar per “i”: “destinada 

a fons de contingència i que no hi ha prou recursos...”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, és l’única agència que dóna la notícia. 

• Roda de premsa: no, és una notícia enviada per nota de premsa de 

l’empresa. 

• Tema propi: no.  

• Notícies unifont: sí, ja que la única font és el comunicat de premsa de Grupo 

G56.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 24 de Febrer de 2009 a les 18.57. La 

resta d’agències no donen la notícia.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

ERC de Calella s'oposa al desdoblament de la via del  tren perquè hipoteca el futur trasllat 

cap a l'interior 

ACN // 25.02.2009 17.20 h   Ref. 477842 // 0 caràcters  

Calella (ACN).- El Pla de Rodalies de Barcelona, aprovat divendres pel Consell de Ministres 

espanyol i explicat aquest dimecres en roda de premsa a Barcelona, preveu, entre d'altres, 

desdoblar la via del tren entre Arenys de Mar (Maresme) i Blanes (Selva). Tot i que l'obra ha estat 

llargament reivindicada perquè millorin les freqüències de pas dels combois en aquesta zona, ERC 

de Calella s'hi oposa perquè considera que això hipotecarà el futur trasllat de la línia del tren, de la 

costa cap a l'interior. Els republicans insten al Ministeri de Foment que estudiï la viabilitat d'aquest 

trasllat per treure la línia de la façana marítima, així com projectes alternatius com el soterrament 

de la via entre Sant Pol i Blanes. 

 

25.02.2009 17.20 h // ACN  Ref. 477842  

 

ERC de Calella entén que són necessàries unes inversions que millorin la connexió del Maresme 

amb Girona, les freqüències de pas dels combois cap a Barcelona, la capacitat dels trens i el 

manteniment de les infraestructures ferroviàries de la línia 1 de Rodalies Barcelona. Tot i això, no 

creuen que el llargament reivindicat desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes sigui 

ara la solució. 
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Els republicans han manifestat la seva oposició frontal a la construcció d'una nova via ferroviària 

paral•lela a l'actual. Segons defensa ERC, les millores de la línia han de venir de la mà d'un 

projecte que no provoqui un 'impacte paisatgístic i urbanístic irreversible'. Creuen que això és el 

que passarà si s'executa el desdoblament de la via en la seva ubicació actual. 

 

Des de Calella, els republicans demanen al Ministeri de Foment que estudiï la viabilitat del trasllat, 

de la costa cap a l'interior, de la línia 1 de Rodalies, tal i com preveu el Pla Territorial Metropolità, 

així com altres projectes alternatius que ajudin a millorar aquesta xarxa, com ara el soterrament de 

les vies entre Sant Pol i Blanes.  

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha faltes d’ortografia ni errates.   

 

• Puntuació: al tercer paràgraf s’han de moure les cometes d’una cita i passar-

les abans del determinant: “un impacte paisatgístic i urbanístic irreversible”. 

També en aquesta notícia, les cites directes estan en cometa simple, i 

s’haurien de posar entre cometes dobles.  

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí. L’ACN és l’única a donar aquesta notícia.  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: sí, ja que només se cita al grup municipal d’ERC a Calella.   

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 25 de Febrer de 2009 a les 17.20. La 

resta d’agències no la van donar.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Primers passos per crear la Mancomunitat de Municipi s Vall de Llémena 
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ACN // 27.02.2009 19.10 h   Ref. 478306 // 0 caràcters  

Girona (ACN).- Canet d'Adri, Sant Aniol de Finestres, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena 

preveuen aprovar el projecte d'estatus que han regir la futura Mancomunitat de Municipis Vall de 

Llémena en una assemblea aquest divendres on hi participarà també la Diputació de Girona i els 

consells comarcals de la Garrotxa i el Gironès. El 2003 els quatre ajuntaments de la vall es van 

constituir com a comunitat de municipis a fi de poder desenvolupar projectes d'interès comú de la 

vall. Des de la gestió conjunta del menjador de l'escola Agustí Gifre, que va ser el primer projecte 

destacat de la comunitat, fins als treballs recents de neteja i recuperació de la riera de Llémena. 

 

27.02.2009 19.10 h // ACN  Ref. 478306  

 

La creació del carril bici de la vall de Llémena, la creació de mitjans de difusió del territori, l'edició 

del primer mapa turístic de recursos de la vall o la millora en telecomunicacions amb la posada en 

servei del Wimax són algunes de les actuacions que han dut a terme. Una dels reivindicacions és 

la creació d'un institut i una segona escola per als nens i nenes de la vall. 

 

Després de 5 anys de bon funcionament de la comunitat, han iniciat el procés per a la constitució 

d'un ens amb personalitat jurídica la 'Mancomunitat de Municipis Vall de Llémena' que permeti 

assolir els nous reptes de futur amb una estructura més sòlida. La mancomunitat representarà la 

voluntat política d'unió entre els quatre ajuntaments i d'identitat amb la vall de Llémena.  

 

La mancomunitat ha de servir per vehicular tots aquells projectes que tenen interès en el conjunt 

de la vall i que puguin funcionar millor i de manera més fàcil per la seva gestió conjunta: des de la 

gestió de l'Agenda 21, la promoció econòmica del territori amb la gestió d'una borsa de treball 

conjunta, l'impuls de projectes turístics o actuacions en matèria de seguretat, cultura, i serveis 

socials.  

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead hi ha una errata, ja que s’ha saltat un “de”: “que ha de regir 

la futura...”.  També hi ha una errata al segon paràgraf, on falta una lletra. Cal 

canviar-ho perquè concordin gènere i nombre: “Una de les reivindicacions 

és[...]”. 

 

• Puntuació: al lead s’ha d’afegir una coma: “El 2003, els quatre ajuntaments 

de la vall...”.  També s’hauria de fer una modificació del lead a l’última part, 

canviar la coma per dos punts: “d’interès comú de la vall: des de la gestió 

conjunta de l’escola...”. Al tercer paràgraf, s’hauria de posar una part de la 
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frase entre guions, i eliminar les cometes simples al nom de la 

mancomunitat: “constitució d'un ens amb personalitat jurídica –la 

Mancomunitat de Municipis Vall de Llémena– que  permeti assolir els nous 

reptes de futur amb una estructura més sòlida”. A l’últim paràgraf s’ha 

d’eliminar una coma: “cultura i serveis socials”. 

 

• Lèxic: al lead s’ha de canviar “estatus” per “estatut”. Al segon paràgraf 

s’hauria d’explicar entre parèntesi o comes el què és el Wimax.  

  

• Gramàtica: al lead s’ha de fer una correcció en un verb: “que ha de regir la 

futura...”. En el segon paràgraf, s’ha de canviar una “o” per una “i”: “l’edició 

del primer mapa turístic de recursos de la vall i la millora en 

telecomunicacions...”. S’ha de repetir un article determinat al final del segon 

paràgraf: “per als nens i les nenes de la vall”. A l’últim paràgraf s’ha de 

canviar una “o” per una “i”, i afegir un article: “projectes turístics i les 

actuacions en matèria de seguretat...”.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: sí, ja que cap de les altres agències menciona aquesta notícia.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: de font citada no n’hi ha cap.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 27 de Febrer de 2009 a les 19.10. La 

resta d’agències no dóna cap notícia sobre aquesta mancomunitat.   

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

  

 

3.4. Política 

ICV vol que el Govern doni 600 euros mensuals durant  mig any a aturats sense prestació 

ACN // 23.02.2009 11.01 h   Ref. 477310 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) vol que el Govern doni 600 euros mensuals 

durant mig any a aturats que s'hagin quedat sense cap tipus de prestació. Els ecosocialistes posen 

com a condició que, durant aquest temps, els aturats facin un curs de formació amb l'objectiu que 

es reinsereixin al mercat laboral. Aquesta és una de les 22 mesures que ICV ha inclòs en un 
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document per fer arribar als seus socis de Govern per plantejar-los una revisió del pacte d'Entesa. 

Altres mesures fan referència a una ampliació de les beques menjador i a augmentar el nombre de 

famílies que es puguin acollir al Pla Integral de Renda Mínima d'Inserció (PIRMI). 

 

23.02.2009 11.01 h // ACN  Ref. 477310  

 

Iniciativa ja ha fet arribar aquestes tres propostes als seus socis de Govern, amb l'objectiu de 

revisar el pacte d'Entesa i incloure-hi mesures per fer front a una crisi econòmica que no existia 

quan es va signar l'acord. En concret, els ecosocialistes demanen que els aturats que s'hagin 

quedat sense cap prestació puguin cobrar 600 euros al mes durant sis mesos, mentre fan un curs 

de reinserció laboral. 

 

 Pel que fa al Pla Integral de Renda Mínima d'Inserció, ICV proposa augmentar el límit d'ingressos 

anuals de les famílies per accedir aquesta ajuda. Actualment és de 4.800 euros anuals i els 

ecosocialistes vol que sigui de 7.488 euros anuals. Els ecosocialistes també demanen augmentar 

les beques menjador. 

 

 Els ecosocialistes asseguren que aquestes mesures es poden posar en marxa sense tenir en 

compte els recursos addicionals per a Catalunya que haurien d'arribar del nou sistema de 

finançament, que s'està negociant. 

 

 ICV emmarca aquestes tres actuacions en un document que conté un total de 22 propostes que 

faran arribar als socis de Govern per revisar el pacte d'Entesa. Els ecosocialistes volen que 

aquesta actualització es faci sobretot tenint en compte la situació de crisi econòmica. De moment, 

fonts d'ICV han explicat que ja han fet arribar aquestes tres propostes a PSC i ERC. 

 

 Fa unes setmanes, ERC i ICV van apostar per revisar el pacte abans que acabi el primer trimestre 

del 2009, hi hagi o no finançament, cosa que el PSC va acceptar. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al tercer paràgraf hi ha una errata, el periodista s’ha saltat una 

preposició: “per accedir a aquesta ajuda”.  Al penúltim paràgraf s’ha de posar 

Pacte en majúscules, igual que  a l’últim paràgraf.  

 

• Puntuació: no hi ha errors de puntuació en aquesta notícia.  

 

• Lèxic: al llarg de tota la notícia s’hauria d’intentar no repetir tantes vegades 

ecosocialistes.  

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  
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Sobre fonts: 

• Éxclusivitat: no. La primera agència en donar la notícia és EFE, seguida de 

l’ACN.  

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: sí, ja que la única font és ICV i les mesures que ICV inclou 

en un document enviat als socis de govern.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 23 de Febrer de 2009 a les 11.01. 

Europa Press dóna la notícia més tard, a les 17.03, i EFE a les 9.59 del matí, amb la 

qual cosa s’avança a les altres dues.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Recoder repassa en un llibre la seva trajectòria i aposta per la Casa Gran del Catalanisme i 

el dret a decidir 

ACN // 24.02.2009 18.11 h   Ref. 477637 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- L'alcalde de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i membre del nucli dur de 

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Lluís Recoder, ha presentat aquest dimarts el 

llibre 'La llibertat com a resposta' (Ara Llibres), en el qual defensa el camí cap al dret a decidir 

l'autodeterminació de Catalunya, tot passant per la Casa Gran del Catalanisme d'Artur Mas. En el 

monogràfic, un encàrrec de l'editorial, el dirigent repassa la seva trajectòria política i personal i 

exposa els projectes de futur i els interessos prioritaris, en un to que ell mateix defineix com de 

'rebel·lia'. Recoder ha presentat el llibre aquest dimarts al migdia al Centre Internacional de Premsa 

de Barcelona. 

 

24.02.2009 18.11 h // ACN  Ref. 477637  

 

En el llibre, Recoder considera que l'evolució del partit 'hauria d'haver anat més ràpid', en conjunció 

amb l'evolució social, tot i que en alguns aspectes considera que ha 'avançat en excés', tot 

comparant la CDC d'ara amb la dels anys 70, liderada per Jordi Pujol i Miquel Roca. 'Tots dos 

extrems, en política, comporten el problema de no ser entesos', diu.  

 

L'alcalde de Sant Cugat explica que en aquell moment l'objectiu del partit era 'reconstruir 

nacionalment Catalunya', i aposta ara per acostar la Casa Gran del Catalanisme de Mas, integrada 



 180

per diferents veus i sectors, a la ciutadania.  

 

En 'La llibertat com a resposta' Recoder diu que té 'clarísssim' que Catalunya ha de tenir el dret a 

decidir el seu futur. 'Estic convençut que una majoria de la societat catalana aposta per garantir el 

nostre progrés econòmic, que és el que ens permetrà gaudir d'un benestar generalitzat, i creu en el 

poder creador de la iniciativa individual, i sent que la identitat nacional del país és un valor a 

preservar, i pensa que el dret a decidir és indiscutible al segle XXI'. 

 

Lluís Recoder repassa, a banda de la seva trajectòria personal i política, l'evolució de CDC, i parla 

de valors de futur i projectes relacionats amb el medi ambient, el municipalisme, la llengua i la 

família. El pròxim 25 de març, Artur Mas acompanyarà Recoder en la presentació pública del llibre. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: hi ha una errata al quart paràgraf, ja que s’escriu una “s” de més, 

que s’ha de treure: “té claríssim que Catalunya...”.  

 

• Puntuació: al segon paràgraf, les dues primeres cites són incorrectes, i se’ls 

han de treure les cometes: “l’evolució dels partits hauria d’haver anat més 

ràpid, en conjunció...” i “considera que ha avançat en excés, tot 

comparant...”. Al quart paràgraf de la notícia, falta una coma al principi de la 

frase: “En ‘La llibertat com a resposta’, Recoder diu que[...]”. A més, cal 

destacar el fet que les cites directes a l’ACN  van amb cometa simple, i no 

amb doble, com sol ser habitual.   

 

• Lèxic: si bé no hi ha cap error pròpiament dit, al quart paràgraf, hi ha una 

repetició de la conjunció copulativa ‘i’, que empobreix el llenguatge. La frase 

podria canviar-se de tal manera que no es repetís fins a tres vegades: “'Estic 

convençut que una majoria de la societat catalana aposta per garantir el 

nostre progrés econòmic, que és el que ens permetrà gaudir d'un benestar 

generalitzat, i creu en el poder creador de la iniciativa individual, a més de 

sentir que la identitat nacional del país és un valor a preservar i que el dret a 

decidir és indiscutible al segle XXI’”. 

  

• Gramàtica: no hi ha errors gramaticals.  

 

Sobre fonts: 

• Exclusivitat: no, ja que ni és l’única en donar-la, ni, en tot cas, és la primera. 

• Roda de premsa: no, tot i que és una notícia que prové d’un format similar, la 

presentació d’un llibre.  
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• Notícies unifont: sí, les declaracions i la presentació que Lluís Recoder fa 

sobre el llibre.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 24 de Febrer de 2009 a les 18.11. 

Europa Press es va avançar gairebé quatre hores, en donar-la a les 14.44. Pel què 

fa a EFE, és l’última en donar la notícia, a les 21.32.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: al lead hi ha una valoració, ja que es considera que 

Recoder és del nucli dur. Per evitar-ho, es podria dir que forma part de la directiva.  

 

 

Junqueras es compromet a explicar a Europa les 'inju stícies' del govern espanyol amb 

Catalunya 

ACN // 27.02.2009 21.28 h   Ref. 478334 // 0 caràcters  

Barcelona (ACN).- El candidat d'ERC a les eleccions europees, Oriol Junqueras, ha defensat 

aquest divendres explicar a Europa les 'injustícies' que, segons ha dit, el govern espanyol comet a 

Catalunya, i fer-ho 'aprofitant' que l'estat espanyol tindrà el 2010 la presidència de torn de la Unió 

Europea (UE). El candidat republicà ha apostat per anar a Europa a 'legitimar el procés 

d'autodeterminació' de Catalunya i que aquesta lideri 'el moviment de les regions europees amb 

poder legislatiu i competències exclusives'. Junqueras també ha advocat per recuperar els valors 

originaris del projecte europeu i defensar una Europa on 'imperi el confederalisme cooperatiu' 

davant de 'l'Europa estatista'. 

 

27.02.2009 21.28 h // ACN  Ref. 478334  

 

Sota el títol 'Idees clares a Europa', i presentat per l'escriptor Mathew Tree, Junqueras ha fet el seu 

acte de llançament com a candidat republicà a l'Auditori, un cop ja proclamat pel Consell Nacional, 

amb una nodrida fila zero, encapçalada pel president d'ERC, Joan Puigcercós, el secretari general, 

Joan Ridao, i el president del Parlament, Ernest Benach. 

 

El candidat, que és independent, ha definit ERC com 'l'única eina útil que té el país per sumar' i ha 

reclamat 'no badar' en les eleccions del 7 de juny: 'l'apatia i l'abstenció només serveixen per 

engreixar els resultats dels partits estatals'. Junqueras ha assegurat voler ser 'la veu de la 

consciència de tot un país'. 

 

Junqueras ha defensat anar a Europa a 'reivindicar' i ha afirmat que qui pensi el contrari 'deu estar 

d'acord amb el que s'hi fa'. 'Qui diu que no cal anar a Brussel·les a fer-se sentir i qui afirma que 

només cal anar a Madrid, o no és català o bé no té sensibilitat europea, o bé no sap que el 2010 hi 
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haurà la presidència espanyola de la Unió', ha dit. 

 

En aquest sentit, ha avançat que Junqueras vol aprofitar aquesta presidència per 'fer-se sentir'. 

'Enmig de la previsible grandiloqüència retòrica del president del govern espanyol, volem explicar 

les injustícies que aquest mateix govern, com qualsevol altre govern espanyol, comet contra el 

poble de Catalunya', ha assegurat. Junqueras s'ha preguntat 'què diran els alemanys o els 

britànics' quan se'ls expliqui 'com tracta el govern espanyol la memòria històrica', o bé 'què diran 

els europeus' quan coneguin 'la magnitud de la discriminació fiscal que ens imposa l'estat 

espanyol'. 

 

Liderar les regions europees  

 

Junqueras també ha apostat per anar a Europa a 'legitimar el procés d'autodeterminació' de 

Catalunya i 'definir les bases jurídiques, legals i discursives per defensar l'exercici del dret a 

decidir'. Mentre Catalunya no sigui un Estat, però, Junqueras ha defensat que també té 'molt a dir i 

molt a fer' a Europa, tot reclamant 'la plena aplicació del principi de subsidiarietat'. 

 

El candidat d'ERC ha advocat per recuperar 'els valors originaris del projecte europeu i defensar 

una Europa en què imperi el confederalisme cooperatiu enfront de l'Europa estatista'. Junqueras 

creu que el model de l'estat-nació ha 'fracassat' i creu que Catalunya ha de 'liderar el moviment de 

les regions europees amb poder legislatiu i competències exclusives'. 

 

Comparació amb Tremosa  

 

Junqueras ha assegurat que a Catalunya 'hi sobren experts en alliberament nacional que, 

malauradament, encara no han alliberat cap país' i que, tot i aquests resultats, 's'omplen la boca de 

sobirania i independència'. En una clara referència al candidat de CiU, Ramon Tremosa, 

Junqueras ha volgut deixar clar que va dir no a l'Estatut i que continua amb la mateixa posició. 

Tremosa va ser crític amb el pacte Mas-Zapatero. 

 

El candidat republicà ha estat crític tant amb el paper de CiU com el del PSC en el debat estatutari, 

uns per 'afaitar-lo a quatre mans' amb el govern espanyol i als altres per la 'hipocresia' d'esmenar 

el text del 30 de setembre 'l'endemà de ser aprovat'. Junqueras ha avisat que 'la propera parada no 

serà pas l'Estatut d'una comunitat autònoma espanyola, sinó la Constitució d'un nou Estat català a 

Europa'. A més, ha avisats als dos partits que Catalunya 'ja ha començat a canviar, de manera que 

ningú no el podrà governar tot sol'. I ERC, ha assegurat, 'no defallirà a l'hora d'apujar el llistó de 

l'exigència'. Junqueras creu que n'hi ha que 'somien una casa gran enmig d'una Catalunya pura i 

petita, i d'altres que debaten si han de servir el país o bé si han de servir el projecte socialista 

espanyol'. 

 

El Pla  Obama i Catalunya  

 

En un discurs on la història ha tingut una clara presència, amb episodis com l'afusellament del 

president Lluís Companys, Junqueras no ha evitat parlar de crisi econòmica: 'les receptes que ara 
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ens convenen són les que ha adoptat l'administració Obama, les de l'estímul econòmic i fiscal'. 

Així, ha apostat per 'programes d'inversió pública per animar l'economia productiva'. 

 

El candidat republicà ha trobat un punt en comú entre el pla Obama per fer front a la crisi i el que 

paguen els catalans a l'estat espanyol. Junqueras ha assegurat que el pla del president nord-

americà costa a cada ciutadà dels EUA uns 3.000 dòlars, mentre que el dèficit fiscal anual amb 

l'Estat de cada català és de 'gairebé 3.000 euros'. 'Cada any els catalans financem un pla Obama a 

l'estat espanyol, del qual a nosaltres no ens en toca ni una trista engruna', ha assenyalat.  

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al lead de la notícia, s’ha de posar en majúscules: “Estat 

espanyol” i “Govern espanyol”. Hi ha una errata al segon foli de la notícia, al 

segon paràgraf sota el títol “Comparativa amb Tremosa”, ja que hi ha una ‘s’ 

que no hi ha de ser. Per tant, hauria de ser “A més, ha avisat[...]”.Al sisè 

paràgraf s’han de posar majúscules al “Govern espanyol” i “Estat espanyol”. 

Al novè paràgraf també s’han de posar les majúscules a “Govern espanyol”. 

El titular dels dos últims paràgrafs, no ha de dur majúscula a pla: “El pla 

Obama i Catalunya”. En l’últim paràgraf, tornem a trobar Estat espanyol en 

minúscules, i s’ha de canviar. 

 

• Puntuació: a part del criteri d’estil que aplica l’ACN amb les cites directes, 

que les fa amb cometa simple i no doble, hi ha alguns errors en cometes. Al 

lead, s’han d’eliminar les cometes als fragments: ”legitimar el procés 

d’autodeterminació” i “imperi el confederalisme cooperatiu”. Al tercer paràgraf 

s’han d’eliminar unes cometes en el fragment: “l’única eina útil que té el país 

per sumar”. En el mateix paràgraf, s’han de substituir dos punts per un punt i 

seguit: “en les eleccions del 7 de juny. “L’apatia i l’abstenció només 

serveixen...”. Al quart paràgraf, s’han d’eliminar les cometes de la cita 

subratllada. Al cinquè paràgraf s’hi ha d’eliminar les cometes, ja que la cita 

és indirecta: “aquesta presidència per fer-se sentir”. Al vuitè paràgraf s’ha de 

canviar un punt i seguit per un punt i coma: “i que continua amb la mateixa 

posició; Tremosa va ser crític...”. Al novè paràgraf s’han d’eliminar les 

cometes del fragment següent: “afaitar-lo a quatre mans”, “la propera parada 

no serà pas l’Estatut d’una comunitat autònoma espanyola, sinó la 

Constitució d’un nou Estat català a Europa”. En el penúltim paràgraf, d’una 

frase se’n treuen dos: “Junqueras no ha evitat parlar de crisi econòmica. Les 

receptes que ara ens convenen...”. També en el penúltim paràgraf s’han 
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d’eliminar les cometes de: “programes d’inversió pública per animar 

l’economia productiva”.  

 

• Lèxic: al cinquè paràgraf, s’ha d’eliminar el nom de Junqueras, per evitar 

repeticions: “En aquest sentit, ha avançat que vol aprofitar...”. 

 

• Gramàtica:  al tercer paràgraf, s’ha de canviar un verb que forma part d’una 

cita indirecta: “ha assegurat que vol ser...”. El complement directe en català 

no porta mai la preposició ‘a’, i per tant, en la segona part de la notícia, al 

paràgraf titulat “Comparativa amb Tremosa”, s’hi hauria de canviar “als dos 

partits” per “A més, ha avisat els dos partits[...]”. Al setè paràgraf, s’ha 

d’afegir una “a”: “i a definir les bases...”. Al novè paràgraf, s’ha de canviar 

una cita a estil indirecte, i s’hi ha d’afegir un “que”: “Junqueras ha assegurat 

que no defallirà”. 

 

Sobre les fonts: 

• exclusivitat: si bé l’ACN és la primera a donar la notícia, totes les agències la 

donen, amb la qual cosa no es pot considerar una exclusiva.  

• Roda de premsa: no, és un míting d’Oriol Junqueras que l’ACN cobreix. 

• Notícies unifont: sí, les declaracions del candidat republicà en aquest míting.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 27 de Febrer de 2009 a les 21.28. EFE i 

Europa Press la donen més tard, a les 22.45 i 21.52, respectivament. 

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: en el vuitè paràgraf es parla de “clara referència”, 

que implica una certa valoració subjectiva per part del periodista. Es pot eliminar 

l’adjectiu “clara”, per evitar la subjectivitat. 

 

 

Irene Rigau alerta que ICV pretén 'dinamitar' un pos sible acord de CiU amb Maragall sobre la 

Llei d'educació  

ACN // 28.02.2009 18.10 h   Ref. 478408 // 0 caràcters  
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Barcelona (ACN).- La portaveu d'Educació de CiU al Parlament de Catalunya, Irene Rigau, ha 

alertat que l'estratègia d'ICV és 'impedir que hi ha una Llei d'educació consensuada per tots els 

grups, que sigui de país i que doni estabilitat al sistema'. Així ho ha manifestat després que aquest 

dissabte el conseller d'Interior i Relacions Institucionals i president d'ICV, Joan Saura, hagi 

manifestat que dóna suport a la LEC i que el dèficit educatiu no és culpa del tripartit, sinó dels 23 

anys de govern de CiU. Rigau creu que Saura ha fet aquestes declaracions amb l'objectiu de 

'dinamitar' un possible acord de CiU amb Maragall sobre la LEC i 'per justificar les incoherències i 

contradiccions' d'ICV en aquesta Llei. 

 

28.02.2009 18.10 h // ACN  Ref. 478408  

 

La diputada de CiU remarca que aquest mateix divendres el grup parlamentari d'ICV va presentar 

en roda de premsa al Parlament desenes d'esmenes a la LEC que 'són contràries a la llei del 

Govern del qual en formen part i aquest dissabte el president d'ICV i membre del Govern tripartit, 

Joan Saura, es veu obligat a donar suport a la llei i vol tapar aquesta pressió amb atacs a CiU'. 

 

'Que s'ho facin mirar els d'ICV perquè just ahir van marcar perfil amb la presentació de desenes 

d'esmenes contràries a la Llei d'educació del Govern i avui l'avalen', ha manifestat Rigau. 'I per 

justificar aquest gir de 360 graus, el senyor Saura carrega contra CiU i l'utilitza com a cortina de 

fum', ha afegit. 

 

La portaveu d'Educació de CiU creu que és evident que ICV vol impedir que hi hagi una llei de país 

i vol excloure Convergència i Unió. En la seva opinió, 'ICV se sentiria còmoda amb una llei de 

tripartit on CiU no hi fos' i per aquest motiu Saura 'ataca l'obra educativa de CiU, quan en realitat 

aquest atac és una cortina de fum per tapar la seva obligació de donar suport al Govern'.  

 

En aquest sentit, la diputada de CiU ha lamentat que moltes vegades es prioritzi el debat ideològic 

per sobre del debat dels resultats educatius. 'Ens agrada més fer debats d'ideologia que de 

resultats en l'educació, fas un debat i acabes parlant de públic o privat però no s'aborda quin és 

l'èxit escolar dels nostres alumnes', ha assenyalat. 

 

Rigau ha remarcat que hores d'ara 'existeixen unes diferències que no han d'impedir l'acord final', 

sobretot perquè amb aquesta llei estem marcant les línies de futur i perquè 'hauríem de ser 

capaços de donar la millor educació per poder tenir el país de qualitat que tothom demanda'. 'Des 

de CiU apostem per aconseguir un redactat que els diferents governs de Catalunya no hagin de 

canviar', ha exposat. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: al titular s’hauria de posar “Llei d’Educació”, en majúscules. Pel 

què fa al lead, també s’hauria d’escriure en majúscules. En canvi, al final del 

lead, llei va en minúscules, ja que parla d’una llei qualsevol.  

 



 186

• Puntuació: deixant a banda la política de citar amb cometa simple, que 

observem en totes les notícies de l’ACN, hi ha en el primer paràgraf una cita 

que va sense cometes: “impedir que hi hagi una Llei d’Educació...”. En el 

segon paràgraf, s’han d’eliminar les cometes de la frase subratllada. També 

en el segon paràgraf, s’ha de marcar un incís amb comes: “del qual formen 

part, i, aquest dissabte, el president...”. Al tercer paràgraf s’ha d’escriure 

“contràries a la Llei d’Educació...”. Al cinquè paràgraf, s’han d’eliminar les 

cometes de la cita subratllada. Al sisè paràgraf, caldria canviar una coma per 

un punt i coma: “resultats en l’educació; fas un debat i acabes parlant de 

públic o privat”.  

 

• Lèxic: al lead, quan es parla de la Llei d’Educació, cal introduir-ne les sigles: 

“hi hagi una Llei d’Educació (LEC) consensuada...”. Al lead surt el verb 

manifestar dues vegades en una mateixa frase. Per evitar aquesta repetició, 

es podria substituir d’aquesta manera: “”[...]hagi expressat el seu suport a la 

LEC[...]”. 

 

• Gramàtica: al lead hi ha un error gramatical, ja que després d’una frase 

introduïda per un ‘que’ no pot anar-hi un verb en indicatiu. Hauria de quedar 

així: “[...]impedir que hi hagi una Llei d’educació consensuada[...]”. Al segon 

paràgraf, s’ha de canviar el verb remarca per “va remarcar que aquest 

mateix...”. També al segon paràgraf es repeteix dues vegades un 

complement, en introduir un pronom feble que no és necessari, cal treure la 

preposició ‘en’: “[...]són contràries a la llei del Govern del qual formen 

part[...]”. 

 

Sobre les fonts: 

• exclusivitat: no. Tant EFE com Europa Press donen la notícia, i per tant, no hi 

ha exclusiva, tot i que l’ACN és la primera en donar-la.   

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: en aquesta notícia surten declaracions d’Irene Rigau, i 

indirectament es parla d’unes declaracions anteriors de Joan Saura, però tot i 

així, s’hauria de considerar que és una notícia unifont.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 28 de Febrer a les 18.10. Europa Press 

ho va fer 10 minuts més tard, a les 18.20, mentre que EFE la va llançar a les 19.06.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  
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Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Montilla reivindica els fruits del viatge al Japó i  assegura que anirà 'on calgui' per defensar 

el futur de les empreses  

ACN // 01.03.2009 14.38 h   Ref. 478453 // 0 caràcters  

Sant Joan Despí (ACN).- El president de la Generalitat, José Montilla, ha reivindicat aquest 

diumenge els fruits del viatge al Japó del passat mes de desembre. Un exemple de gestió 

'políticament arriscada', segons ha dit Montilla, que ha generat un allau de crítiques per part del 

principal partit de l'oposició, que al cap de 'quinze dies' en reclamava els resultats. Ara, dos mesos 

i mig després, i després que Nissan i Sony hagin anunciat la fabricació de nous productes a les 

empreses amb seu a Catalunya, el president del Govern ha contestat a CiU que el risc 'ha valgut la 

pena' i ha assegurat que el Govern 'anirà on calgui' si és per defensar 'llocs de treball' i el 'futur de 

les empreses' catalanes. 

 

01.03.2009 14.38 h // ACN  Ref. 478453  

 

Montilla ha assistit a una calçotada del PSC a Sant Joan Despí on s'hi ha aplegat prop d'un miler 

de persones, segons fonts de l'Ajuntament de la localitat. El primer secretari dels socialistes 

catalans ha criticat l'actitud de CiU, a qui segons Montilla 'no li preocupa que al país li vagi bé sinó 

que al Govern li vagi molt malament'.  

(Seguirà: text i vídeo)  

 

01.03.2009 15.37 h // ACN  Ref. 478467  

 

El president del Govern també ha tingut paraules per l'altre principal partit de l'oposició, el PP, qui 

també ha criticat reiteradament els costos del viatge al país nipó. Montilla ha qualificat de 'patètic 

espectacle' la suposada trama de corrupció que involucraria alts càrrecs dels populars i que en 

aquests moments està sent investigada pel jutge Baltasar Garzón, a qui ara el PP de Mariano 

Rajoy acusa de 'parcial' i 'socialista'. 'Anys enrere al PP li semblava molt bona la tasca de Garzón 

quan actuava contra altres persones', ha recordat Montilla. El primer secretari del PSC ha 

lamentat, encara en al·lusió als populars, que mentre 'hi ha gent que vol solucions als seus 

problemes', alguns es dediquin 'a posar contra les cordes els jutges que fan la seva tasca'. 

 

'Aquesta és l'oposició que tenim', ha conclòs Montilla. Una oposició que es dedica a 'desgastar, 

erosionar, no fer propostes i criticar les mesures que es prenen'.  
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El president de la Generalitat va viatjar a principis del mes de desembre al Japó acompanyat del 

vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, i del conseller d'Innovació, Universitats i 

Empresa, Josep Huguet, on es van reunir amb diferents multinacionals nipones amb seu a 

Catalunya. Entre elles, els representants del Govern es van reunir amb els dirigents de Sony i 

Nissan, empreses que la darrera setmana han anunciat la fabricació de nous productes a les 

fàbriques catalanes.  

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en català, l’allau no és masculina, sinó femenina. Per tant, es 

tracta d’una allau: “[...]que ha generat una allau de crítiques per part del 

principal partit de l'oposició[...]”. 

 

• Puntuació: al lead, tant  “ha valgut la pena”, com “anirà on calgui”, han d’anar 

sense cometes. Al segon paràgraf s’han d’afegir unes comes per marcar un 

incís, i treure unes cometes d’una cita, que quedaria així: “a qui, segons 

Montilla, no li preocupa que al país li vagi bé sinó que al Govern li vagi molt 

malament”. Al tercer paràgraf, s’ha de col·locar una coma després del 

complement circumstancial de temps,que va anteposat a la resta de la frase. 

Quedaria doncs, així: “'Anys enrere, al PP li semblava molt bona la tasca de 

Garzón quan actuava contra altres persones'”. També en aquesta notícia de 

l’ACN trobem l’ús de les cometes simples per introduir cites directes, que 

s’haurien de canviar per la cometa doble.  

 

• Lèxic: parlar de “l’altre principal partit de l’oposició” dóna a entendre que hi ha 

dos partits principals de l’oposició, en una posició de força similar. Tenint en 

compte que parla de CiU i PP, i que l’una té 48 diputats, i l’altra 14, potser 

seria més correcte parlar de “l’altre partit de l’oposició”, sense atorgar-li 

l’adjectiu “principal”. L’última frase de l’últim paràgraf és una idea que ja s’ha 

dit.  

 

• Gramàtica: al titular s’ha de canviar l’estil de cita, a indirecta, i per tant, cal 

canviar el verb, perquè quedi així: “Montilla reivindica els fruits del viatge al 

Japó i assegura que aniria on calgués per defensar el futur de les empreses”.  

 

Sobre les fonts: 
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• exclusivitat: no, tot i que l’ACN és la primera de les tres agències en donar la 

notícia.  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: com a font citada, només hi ha les declaracions de José 

Montilla. 

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada l’1 de Març a les 14.38. Europa Press la va 

donar a les 14.48, deu minuts més tard, mentre que EFE ho fa a les 16.49.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

3.5. Societat 

Un foc destrossa una fàbrica de fustes a Castellter çol 

ACN // 23.02.2009 07.58 h   Ref. 477299 // 0 caràcters  

Castellterçol (ACN).- Un foc ha cremat aquest dilluns a la matinada una fàbrica de fustes a 

Castellterçol, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc ha començat al voltant de 

les quatre de la matinada i ha afectat el sostre i l'estructura de la nau situada al carrer Quadró. A 

dos quarts de vuit del matí deu dotacions de bombers continuen remullant la zona per evitar que la 

flama revifi. No hi ha hagut cap ferit ni s'ha hagut d'evacuar ningú, segons han informat els 

Bombers. 

 

23.02.2009 11.34 h // ACN  Ref. 477312  

 

El cap de guàrdia dels Bombers, Miquel Cañada, ha explicat que quan han arribat el sostre ja havia 

caigut i només han pogut treballar perquè l'incendi no s'extengués. Segons el bomber, això ha 

sigut per culpa de la gran quantitat de flames que hi havia. I és que el recinte tenia al seu interior 

una gran quantitat de fustes, telers i material de restauració, a més d'alguns mobles dels 

propietaris, que els havien guardat allà mentre restauren la seva casa, bicicletes i una moto. 

Cañada, però, ha celebrat que no hi hagi hagut víctimes greus a banda de la propietària, que ha 

patit un atac d'angoixa. 

 

Per la seva banda, l'alcalde de Castellterçol, Manel Vila, ha explicat que s'està estudiant si les 

parets que han quedat dretes s'han d'enderrocar. I és que la part frontal de l'edifici es pot haver 
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mogut i que molts trossos de la façana han quedat en mal estat i a punt de caure. 

 

Vila també ha explicat que el magatzem era conegut com fàbrica Baixeras perquè a principis del 

segle XX havia estat una fàbrica de telers manuals que confeccionava tovalloles. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: en català el verb extendre no existeix, és estendre. Per tant, al 

segon paràgraf, la frase quedarà així: “[...]només han pogut treballar perquè 

l’incendi no s’estengués”. A l’últim paràgraf, fàbrica Baixeras hauria d’anar tot 

en majúscula: “era conegut com Fàbrica Baixeras...”.  

 

• Puntuació: al lead hi ha d’haver una coma després de “la nau”: “i l’estructura 

de la nau, situada al carrer Quadró”. També al lead, hi ha un complement 

circumstancial de temps anteposat a la resta de la frase, per la qual cosa 

hauria d’anar seguit d’una coma, de tal manera que l’oració quedés així: “A 

dos quarts de vuit del matí, deu dotacions de bombers[...]”.  

 

• Lèxic: la forma verbal “sigut” no està acceptada oficialment, per tant, l’haurem 

de substituir per “estat” i deixar la frase així: “[...]això ha estat per culpa de la 

gran quantitat de flames que hi havia”. 

 

• Gramàtica: al lead de la notícia trobem que es parla en present d’un fet que 

ha passat mitja hora abans que la notícia es donés, i que serà molt passat 

quan els mitjans puguin treure la notícia. Seria convenient canviar el temps 

del verb continuar en la frase marcada: “A dos quarts de vuit del matí, deu 

dotacions de bombers continuaven remullant la zona per evitar que la flama 

revifés”. Al segon paràgraf, s’ha de canviar un temps verbal: “allà mentre 

restauraven la seva casa”. Al penúltim paràgraf, hi ha un “que” de més, cal 

suprimir-lo i deixar la frase així: “I és que la part frontal de l'edifici es pot 

haver mogut i molts trossos de la façana han quedat en mal estat i a punt de 

caure”.  

 

Sobre les fonts: 

• exclusivitat: no. Tant EFE com Europa Press donen la notícia, i per tant, no hi 

ha exclusiva. 

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no, se citen els Bombers de la Generalitat, el seu cap de 

Guàrdia, Miquel Cañada, i l’alcalde de Castellterçol, Manel Vila.   
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Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 23 de Febrer a les 7.58. L’agència 

Europa Press es va avançar, ja que la van donar a les 7.35, mentre que EFE és 

l’última en donar la notícia, a les 9.14.    

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Un incendi en un pis d'Ulldecona causa cremades i i ntoxicació a un home 

ACN // 24.02.2009 14.05 h   Ref. 477545 // 0 caràcters  

Ulldecona (ACN).- Un home ha resultat ferit en un incendi que ha tingut lloc aquest dimarts al 

migdia a Ulldecona (Montsià). Els fets han passat a les 12.33 quan la policia local han alertat d'un 

foc al pati interior d'una casa situada al carrer del Carme d'aquesta localitat. El ferit ha patit 

cremades i intoxicació per inhalació de fum, tot i que es desconeix la gravetat del seu estat. Els 

bombers, que han enviat quatre dotacions, han controlat el foc quan passaven set minuts de la una 

del migdia. Es desconeixen també encara les causes que han provocat aquest incendi. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: no hi ha cap error ortogràfic ni errata.   

 

• Puntuació: no hi ha errades de puntuació.  

 

• Lèxic: no hi ha errors en el lèxic de la notícia.  

• Gramàtica: hi ha un error de concordança en una de les frases del lead, ja 

que es diu “la policia local han alertat d’un foc...”. Perquè la frase tingués 

sentit, hauria de ser: “Els fets han passat a les 12.33 quan la policia local ha 

estat alertada d'un foc al pati interior d'una casa situada al carrer del Carme 

d'aquesta localitat” o bé, per evitar la passiva, “Els fets han passat a les 

12.33 quan els veïns han alertat la policia d'un foc al pati interior d'una casa 

situada al carrer del Carme d'aquesta localitat”. 

 

Sobre les fonts: 
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• exclusivitat: sí. L’ACN és la única, i per tant la primera, a treure la notícia 

sobre aquest incendi. 

• Roda de premsa: no.  

• Notícies unifont: se suposa que la font d’aquesta notícia és un comunicat 

dels Bombers de la Generalitat, tot i que no se cita en cap moment.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 24 de Febrer a les 14.05.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Un miler de persones es manifesten a Sabadell en de fensa de la indústria i 

l'ocupació al Vallès Occidental  

Jaume Ventura // ACN // 26.02.2009 21.30 h   Ref. 478105 // 0 caràcters  

Sabadell (ACN).- Un miler de persones s'han manifestat aquest dijous a Sabadell en 

defensa de la indústria i l'ocupació al Vallès Occidental. Els manifestants, que s'han 

desplaçat pel centre de la ciutat fins l'ajuntament, han cridat consignes contra els 

poders econòmics i empresarials, alhora que han recordat que el Vallès, amb 60.000 

desocupats, és la segona comarca amb més nombre d'aturats, només després del 

Barcelonès. El coordinador territorial d'UGT al Vallès Occidental, Josep Santcristòfol, 

ha destacat que el territori aporta el 13% del PIB català i que 'és una locomotora', per 

la qual cosa ha reclamat recursos i més formació. 

(Seguirà: text i vídeo)  

 

26.02.2009 22.03 h // Jaume Ventura // ACN  Ref. 478113  

 

Santcristòfol ha destacat que el Vallès Occidental proporciona un 13% del PIB 

català, per la qual cosa ha qualificat de 'locomotora' el territori. En aquest sentit, el 

sindicalista ha avisat: 'Aquesta aportació s'ha de traduir en més recursos, perquè en 

necessitem més que la resta de territoris'. 
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El representant d'UGT ha ressaltat que la manifestació pels carrers de Sabadell s'ha 

fet 'per donar suport a la petita i mitjana empresa de la comarca', que és la gran 

majoria. Finalment, Santcristòfol ha demanat que s'aportin més mitjans en formació i 

que s'aposti per punts fonts de la comarca, com ara la universitat i l'alt valor afegit. 

 

D'altra banda, el secretari general de CCOO al Vallès Occidental, Antonio Díaz, ha 

lamentat que el Vallès és, amb 60.000 desocupats, la segona comarca amb més 

nombre d'aturats, només després del Barcelonès. Díaz ha destacat la importància 

d'aconseguir que la manifestació 'vagi més enllà de l'àmbit laboral i es converteixi en 

una reclamació social'. Finalment, el sindicalista ha assenyalat 'els poders 

econòmics i empresarials' com els responsables de la situació al territori. 

 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: hi ha una errata al final del tercer paràgraf, on es parla de punts 

“fonts”, enlloc de “punts forts”.   

 

• Puntuació: al lead s’han de moure unes cometes en una cita: “i que és “una 

locomotora”, per la qual cosa ha reclamat recursos...”. Les cometes 

subratllades de l’últim paràgraf s’han d’eliminar: “que la manifestació vagi 

més enllà...”. 

 

• Lèxic: al lead es diu que el Vallès és la segona comarca amb més nombre 

d’aturats, però no s’especifica quin dels dos, si l’Oriental o l’Occidental; el 

mateix error s’hauria d’esmenar a l’últim paràgraf. Al segon paràgraf es 

repeteix “locomotora”, s’hauria d’intentar substituir per un sinònim com 

“motor”. 

 

• Gramàtica: tant en el titular com al lead, s’ha d’afegir una preposició: “en 

defensa de la indústria i de l’ocupació”. Al lead s’hauria de canviar una 

preposició: “Els manifestants, que s’han desplaçat des del centre de la ciutat 

fins l’ajuntament...”.  

 

Sobre les fonts: 

• exclusivitat: sí. L’ACN és la única, i per tant la primera, a treure la notícia 

sobre aquesta manifestació.  
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• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: no. Se citen com a fonts el coordinador territorial d’UGT al 

Vallès Occidental, i al secretari general de CCOO al Vallès Oriental.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 26 de Febrer a les 21.30. La resta 

d’agències no la van donar, amb la qual cosa va ser la més ràpida.   

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

 

Un home resulta ferit greu en manipular un obús de la Guerra Civil a Balaguer 

Eduard Garcia // ACN // 28.02.2009 18.50 h   Ref. 478409 // 0 caràcters  

Balaguer (ACN).- Un home va resultar ferit de gravetat en manipular un obús de la 

Guerra Civil a Balaguer. Els fets van tenir lloc a tres quarts menys cinc d'onze 

d'aquest divendres a la nit al traster d'un edifici del carrer Noguera Pallaresa de 

Balaguer (Noguera) quan l'home de 43 anys i afeccionat a col·leccionar artefactes de 

la Guerra Civil estava manipulant la part iniciadora d'un obús que li hauria explotat. 

L'explosió va alertar als veïns que van ser els primers en socórrer al ferit. Dues 

patrulles de Mossos d'Esquadra i tres dotacions de Bombers es van adreçar al lloc 

de l'accident on van trobar el pàrquing ple de fum i l'home ferit i atès pels veïns de 

l'immoble. 

 

28.02.2009 18.50 h // Eduard Garcia // ACN  Ref. 478409  

 

Al pàrquing hi havia un traster obert ple de material de la Guerra Civil. El ferit va ser 

traslladat en estat molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Bombers 

van revisar l'estructura de l'edifici que no va resultar afectada per l'explosió. Agents 

dels Tedax dels Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de retirar amb seguretat tot el 

material trobat, es tracta de 13 projectils d'artilleria (tres d'ells carregats), caixes de 

cartutxeria i granades.   
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Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: hi ha una falta d’ortografia que es repeteix en el mateix paràgraf 

(lead) i la mateixa frase. Es tracta d’una ‘a’ davant d’un complement directe 

(els veïns en un cas, el ferit, en l’altre), i en català mai la duen. Per tant, la 

frase hauria de ser així: “L’explosió va alertar els veïns, que van ser els 

primers en socórrer el ferit”.  

 

• Puntuació: en la tercera frase del lead, falta una coma per donar-li sentit a la 

frase. Tal com està escrita, el significat de la frase és que l’explosió va alertar 

només aquells veïns que van ajudar el ferit. La realitat és que l’explosió va 

alertar tots els veïns en general, i que van ser aquests veïns en general que 

van socórrer-lo. Per tant, la frase hauria d’estar puntuada així: “L’explosió va 

alertar els veïns, que van ser els primers en socórrer el ferit”. També s’han 

d’afegir comes al lead, i deixar la frase com segueix: “del carrer Noguera 

Pallaresa de Balaguer (Noguera), quan l'home, de 43 anys i afeccionat a 

col·leccionar artefactes de la Guerra Civil, estava...”. Al segon paràgraf s’ha 

de canviar una coma per dos punts: “tot el material trobat: es tracta de 13 

projectils d’artilleria...”. 

 

• Lèxic: no hi ha errors de lèxic.  

  

• Gramàtica: al lead es fa servir la forma verbal “hauria explotat” de forma 

incorrecta. Es pot substituir per “[...]quan l’home de 43 anys i afeccionat a 

col·leccionar artefactes de la Guerra Civil estava manipulant la part iniciadora 

d’un obús que li va explotar, segons van explicar els Mossos d’Esquadra”.  

 

Sobre les fonts: 

• Exclusivitat: no és una exclusiva, ja que ni és la primera agència en donar-la 

(ho és Europa Press) ni és l’única (tant EFE com EP parlen del tema).  

• Roda de premsa: no. 

• Notícies unifont: la notícia no cita cap font, simplement parla de Bombers i 

Mossos, tot i que no els cita com a font.  
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Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada el 28 de Febrer de 2009 a les 18.50.  

Europa Press es va avançar 48 minuts, i va donar la notícia a les 18.02. Pel què fa a 

EFE, la dóna a les 20.04.  

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius.  

 

 

Un mort en una sortida de carretera a Castellbell i  el Vilar 

ACN // 01.03.2009 10.32 h   Ref. 478422 // 0 caràcters  

Castellbell i el Vilar (ACN).- Un veí de Manlleu (Osona) de 18 anys i nacionalitat búlgara, 

Aleksandar Milkocv T., ha mort la matinada d'aquest diumenge en una sortida de carretera del 

cotxe amb què viatjava de copilot, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'accident ha 

passat poc després de tres quarts d'una al pas de la C-16 per Castellbell i el Vilar (Bages), al 

quilòmetre 36,5. La conductora del vehicle ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. El cotxe ha 

xocat amb la mitjana de la carretera i ha quedat a l'interior. En l'accident hi han intervingut els 

Bombers, serveis sanitaris i set indicatius dels Mossos d'Esquadra. 

Anàlisi:  

Sobre redacció:  

• Ortografia: bombers no va amb majúscules, a excepció de si es parla d’un 

cos específic, com podrien ser els Bombers de la Generalitat. 

 

• Puntuació: no hi ha errors de puntuació.  

 

• Lèxic: no s’entén a què es pot referir el periodista quan parla de xocar amb la 

mitjana i “ha quedat a l’interior”. En notícies de successos se sol parlar de set 

“dotacions”, no d’indicatius.  

  

• Gramàtica: en l’última frase, s’ha d’afegir un article: “hi ha intervingut els 

bombers, els serveis sanitaris...”.  

 

Sobre les fonts: 

• exclusivitat: no. Tot i que l’ACN és la primera a donar la notícia, Europa 

Press i EFE també la llancen i per tant, no es pot considerar exclusiva.  
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• Roda de premsa: no, és una notícia enviada per nota de premsa de mossos 

o d’algun cos de seguretat. 

• Notícies unifont: sí, ja que la única font és la nota de premsa.  

Sobre rapidesa: la notícia va ser llançada l’1 de Març de 2009 a les 10.32. La va 

seguir Europa Press, a les 11.13, i EFE a les 12.35.  

 

Rigor: no hi ha correccions al llarg del dia, ni tampoc en els dies successius.  

 

Veracitat/objectivitat/neutralitat: és una notícia purament objectiva, ja que no es 

detecten adjectius valoratius. 

 

 

Clipping de les notícies publicades als diaris 

1. Notícies publicades EFE 

Notícia publicada el 26-03-09 al diari El Mundo 

Camacho no avala a Madero   

Cataluña. Creación de la Oficina Antifraude. CiU y PP no ahorraron ayer elogios 

hacia el fiscal David Martínez Madero, aunque se resisten a dar su voto favorable 

para que sea nombrado director   

CiU y PP no ahorraron ayer elogios hacia el fiscal David Martínez Madero, aunque 

se resisten a dar su voto favorable para que sea nombrado director de la nueva 

Oficina Antifraude de Cataluña. La portavoz 'popular' en el Parlament, Dolors 

Montserrat, desveló que la presidenta de su partido, Alicia Sánchez-Camacho, aún 

no ha dado el visto bueno al nombramiento. 

 

La historia del nuevo retraso de la puesta en marcha de la Oficina Antifraude se 

fraguó cuando parecía que todo estaba cerrado. El martes, el presidente catalán, 

José Montilla, propuso formalmente a Martínez Madero como candidato a dirigir la 

oficina. La elección requiere del voto favorable de tres quintas partes de los 

diputados del Parlament, lo que hace imprescindible el apoyo de CiU o PP. 

 

El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, dijo que Martínez Madero le parece 

«un buen profesional, con solvencia, con capacidad» para dirigir un organismo como 

éste, aunque añadió que «el problema no está en la persona», informa Efe. 

Según Pujol, el Govern aún debe aclarar qué presupuesto tendrá la oficina, de qué 
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personal dispondrá y dónde se ubicará. También recordó que el tripartito aprovechó 

la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2009 para introducir un cambio 

en la ley de la Oficina y permitir que el propio Govern pueda participar en aquellas 

investigaciones que examinen recursos presupuestarios de la Generalitat. 

 

«Aún nos tiene que explicar por qué recortaron a escondidas, de forma muy 

sustancial y vergonzante, las competencias de la Oficina», subrayó. 

 

Pujol también advirtió de que la resistencia de determinados departamentos de la 

Generalitat a entregar copia a CiU de informes externos «no ayuda en nada» a 

convencer a la oposición para que vote la designación de Martínez Madero. 

 

Por su parte, Dolors Montserrat, también aseguró no tener «absolutamente nada en 

contra» de Martínez Madero, cuya trayectoria y currículo calificó de «correctos». 

Sin embargo, advirtió de que «no hay ningún acuerdo con el PP» sobre su 

designación y recordó que «lo prioritario» es que el Govern muestre «transparencia 

real» en el tema de los informes externos. 

 

 

Notícia publicada el 27-02-09 al diari ABC 

 

Notícia publicada el 27-02-09 al diari ABC 



 199

 

Notícia publicada el 27-02-09 al diari ABC 

 

Notícia publicada el 27-02-09 al diari La Vanguardia 
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Notícia publicada el 28-02-09 al diari ABC.  

 

Notícia publicada el 28-02-09 al diari ABC 



 201

 

Notícia publicada el 28-02-09 al diari ABC 

 

Notícia publicada el 28-02-09 al diari La Vanguardia. 
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Notícia publicada el 28-02-09 al diari El Periódico 

 

Notícia publicada l’1-03-09 al diari AVUI 
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Notícia publicada l’1-03-09 al diari AVUI.  

 

Notícia publicada l’1-03-09 al diari ABC 
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Notícia publicada l’1-03-09 al diari ABC 

 

Notícia publicada l’1-03-09 al diari El Mundo 
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Notícia publicada l’1-03-09 al diari El Mundo 

 

Notícia publicada l’1-03-09 al diari El Periódico  
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Notícia publicada l’1-03-09 al diari El Periódico  

 

Notícia publicada l’1-03-09 al diari El Periódico 
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Notícia publicada el 2-03-09 al diari El Periódico 

 

Notícia publicada el 2-03-09 al diari El Periódico 
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Notícia publicada el 2-03-09 al diari La Vanguardia 

 

Notícia publicada el 2-03-09 al diari La Vanguardia 
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Notícia publicada el 2-03-09 al diari La Vanguardia 

 

Notícia publicada el 2-03-09 al diari La Vanguardia 



 210

 

Notícia publicada el 2-03-09 al diari ABC 

 

Notícia publicada el 2-03-09 al diari ABC  
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Notícia publicada el dia 2-03-09 al diari ABC 

 

 

Notícia publicada el dia 2-03-09 al diari El País 

Castells lanzara una emision de deuda de 1.000 millones  
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La Generalitat prepara para antes de este verano una emisión de deuda que rondará 

los 1.000 millones de euros, dentro de un programa de financiación de emisiones 

internacionales que prevé, sin plazo, lanzar hasta 5.000 millones, según informó 

ayer Efe y confirmaron fuentes del Departamento de Economía. Cataluña sigue así 

los pasos de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Los analistas aconsejan 

adelantar las emisiones antes de que el mercado se sature de oferta, visto que todos 

buscan financiación. La idea es que la emisión, en euros y a cinco años, sea de 

1.000 millones, pero "la cuantía final dependerá de la situación de mercado", precisó 

un portavoz. 

 

La iniciativa se enmarca en el programa de emisión de deuda denominado Euro 

Medium Term Notes (EMTN) adoptado por la Generalitat, un programa estándar que 

facilita que se pueda acceder a inversores de todo el mundo, a diferencia del tipo de 

emisiones habituales hasta ahora. 

1.2. Notícies publicades Europa Press 

Notícia publicada el 24-02-09 pel diari El Periódico 

 

Notícia publicada el 25-02-09 pel diari ABC 
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Notícia publicada el 27-02-09 pel diari Avui 

 

Notícia publicada el 27-02-09 pel diari El País 



 214

 

Notícia publicada el 27-02-09 a La Vanguardia 

Las viviendas hipotecadas caen un 40,5% en Cataluny a  

El número de hipotecas sobre vivienda ascendió a 116.303 en Catalunya en el 2008, 

lo que supone una caída del 40,5% respecto al año anterior, según la estadística de 

hipotecas publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En España, 

hubo 835.056 préstamos, un 32,4% menos. Catalunya fue la tercera comunidad con 

el mayor importe medio hipotecado (193.223 euros), un 4,8% menos. En España 

bajó un 6,2%, hasta 139.780 euros. El capital prestado para estas hipotecas superó 

los 116.724 millones, con un descenso del 36,6%. / Europa  Press.  

 

Notícia publicada el 27-02-09 al diari El Mundo 

350.000 euros para informar de la reforma de la Dia gonal El PP pide al 

Ayuntamiento de Barcelona una explicación «clara» s obre el coste total de la 

consulta sobre la obra   

Barcelona. Urbanismo. Reforma de la Diagonal. El Ayuntamiento gasta 350.000 

euros en informar y consultar a los vecinos sobre la reforma  

Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona invierte 350.000 euros en la primera fase del proceso 

participativo de la reforma de la avenida Diagonal, que incluye siete sesiones 

informativas con vecinos, entidades, comerciantes y profesores que empezarán el 

28 de marzo. La cuantía también sirve para la página web, que se pondrá en marcha 

el 16 de marzo.  

 

En una rueda de prensa, el alcalde, Jordi Hereu, apostó ayer por involucrar al 

máximo número de ciudadanos posible en la primera fase, que terminará en mayo, 
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para divulgar la historia de la avenida, el urbanismo, la movilidad y el comercio. A 

partir de mayo los barceloneses podrán rellenar papeletas con preguntas sobre 

cómo quieren que sea la Diagonal.  

 

Hereu mostró el juego de letras que identificará el proceso participativo: i.de.a. 

Diagonal. Explicó que la i se refiere a imaginación, la primera fase de información y 

aportación de propuestas; la de significa decisión, apelando a la consulta ciudadana; 

y la a implica actuación, la del Ayuntamiento para reformarla. «Ahora estamos en la 

i», precisó, informa Europa  Press . 

 

Se harán cuatro sesiones formativas para ciudadanos y entidades, y una para 

comerciantes, en el palacio Baró de Quadras, sede de la Casa Asia. Para los 

maestros, se harán dos en la sede del Institut Municipal d'Educació (IMEB). 

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pidió al 

Gobierno municipal una explicación «clara» del coste total de la consulta sobre la 

reforma de la avenida Diagonal. 

 

Fernández confía en que el Gobierno no promueva la consulta como si fuera «una 

campaña publicitaria más», y recordó que «anualmente ya se gastan más de 20 

millones de euros en publicidad». 

 

Notícia publicada el 28-02-09 pel diari La Vanguardia (primer breu) 

 

Notícia publicada el 28-02-09 pel diari La Vanguardia (tercer breu) 
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Notícia publicada el 28-02-09 pel diari ABC 

 

Notícia publicada el 28-03-09 pel diari El Mundo 

20 promotores ofrecen pisos al Govern para vivienda  protegida  
Cataluña. Sector inmobiliario. VPO. 20 promotores de vivienda libre 
ofrecen pisos al Gobierno de la Generalitat, al Institut Català del Sòl 
(Incasòl), para que sean reconvertidas en pisos de protección oficial 
  
Barcelona 

Veinte promotores han ofrecido a la Generalitat la posibilidad de comprar 317 
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viviendas construidas en régimen libre en diferentes municipios catalanes para que 

sean reconvertidas en pisos de protección oficial.  

 

El concreto, al Institut Català del Sòl (Incasòl) han llegado once promociones 

situadas en la demarcación de Lleida, con un total de 157 viviendas; tres 

promociones en Barcelona, con 37 pisos, y seis promociones en Tarragona, con 123 

viviendas más, según informó ayer Europa  Press .  

 

Una vez recibidas las ofertas, la Mesa de Contratación del Incàsol valorará el 

cumplimiento de los requisitos para la compra de las viviendas y hará pública las 

resoluciones la segunda quincena de mayo.  

 

El concurso de adquisición de viviendas del mercado libre para convertirlas en 

protegidas forma parte del paquete de medidas extraordinarias aprobadas por la 

Generalitat el pasado mes de diciembre para hacer frente a las consecuencias que 

la crisis. 

 

La compra de estos pisos está motivada por la situación del mercado inmobiliario, 

que está afectado por un doble problema, como es la caída de la demanda y el 

recorte de la financiación, lo que está provocando que muchas promociones ya 

acabadas o en curso de construcción tengan serias dificultades de comercialización. 

 

Este fenómeno, explica Medi Ambient i Habitatge, cuya secretaría de vivienda dirige 

Carme Trilla, se produce en paralelo a una acumulación de la demanda de vivienda 

asequible por parte de una población que no puede acceder a los precios del 

mercado libre. Ante esta situación, el Govern ha decidido comprar edificios del 

mercado libre para pasarlos a protección oficial. Para ser adquiridos, los pisos han 

de cumplir una serie de condiciones, como no exceder los noventa metros 

cuadrados o estar situados en municipios o comarcas en que haya demanda de 

vivienda de protección oficial. 

 

Notícia publicada el 28-02-09 pel diari El Mundo 

Enésimo aviso de Puigcercós El presidente de ERC di ce que si en marzo no 

hay financiación «habrá que tomar decisiones», aunq ue no concreta cuáles  

Cataluña. Financiación autonómica. El presidente de ERC, Joan Puigcercós, dice 

que si en marzo no hay financiación «habrá que tomar decisiones», aunque no 

concreta cuáles  
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Barcelona 

El presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, advirtió ayer que si en marzo no se 

alcanza un acuerdo satisfactorio para la financiación de Cataluña, el Govern deberá 

«tomar decisiones», pero no concretó cuáles. Añadió que «el Govern sabrá cómo lo 

gestiona», pero criticó que se limite a seguir diciendo que se sigue negociando, 

informa Europa  Press .  

 

Fuentes de Esquerra señalaron que Puigcercós no pretende establecer un plazo, 

pero sí forzar al Govern a hacer alguna declaración pública, en la línea de lo 

defendido los últimos días por él mismo para que el presidente de la Generalitat, 

José Montilla, explique por qué no hay acuerdo y los obstáculos que pone el 

Gobierno central. 

 

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa  Press, dijo que si próximamente el 

Gobierno «no quiere mover ficha, el Govern deberá tomar alguna decisión». Aseguró 

que Esquerra no se siente incómoda en el Govern con PSC e ICV-EUiA, aunque sí 

reconoció su «incomodidad» ante la «no expresión de incomodidad» de Montilla con 

un Gobierno «hostil» con Cataluña. 

 

Subrayó que si fuera por el Gobierno, se acabaría 2009 sin el nuevo modelo 

acordado. Dijo que llegan voces de Madrid que indican que el presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se implicará de nuevo en la financiación 

pasadas las elecciones gallegas y vascas del 1 de marzo para «acelerar» la 

negociación, que acumula seis meses de retraso, según el límite del 9 de agosto de 

2008 fijada por el Estatut. 

 

Pero avisó de que no es suficiente para el acuerdo que Zapatero se implique de 

nuevo en la negociación si no aporta «más recursos», pese a que esto implicaría 

inevitablemente que el Estado «renuncie a determinados recursos que ahora quiere 

sólo para él». 

 

El caso es que, en su opinión, mientras el Gobierno «no tiene prisa» para cerrar el 

acuerdo, el Govern sí la tiene, por su «asfixia» económica. Recordó que el Ejecutivo 

catalán «tiene que pagar nóminas y proveedores, y al día». Aseguró que las 

consellerías están «al límite», y Madrid «juega a la asfixia» del Govern para que 

acepte «cualquier cosa». Y opinó que el Gobierno quiere dilatar la negociación para 

que la economía se deteriore más por la crisis para decir a Cataluña que «no 

moleste» con la financiación. 
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Advirtió de que «no se repetirá el guión» de las anteriores negociaciones de la 

financiación, con CiU en el Govern, en que se acudía a negociar «con frío y hambre» 

y se acababa aceptando «cualquier cosa». Y es que la negociación en estos 

momentos ya «es un pulso» entre los gobiernos catalán y central. Dijo que tiene 

indicios de que el resto de comunidades ya tienen cerrado el acuerdo y criticó que 

Valencia haya optado por conformarse con 960 millones más, lo que, 

proporcionalmente, daría a Cataluña unos 1.200 millones más, cifra «inaceptable» 

para Puigcercós. 

 

Notícia publicada l’1-03-09 pel diari Avui 

 

Notícia publicada l’1-03-09 pel diari El Mundo 

CiU denuncia que ICV quiere «dinamitar» la ley de e ducación   
Cataluña. Ley de Educación de Cataluña (LEC). ICV - EUiA presenta un 
centenar de enmiendas a la Ley. Reacciones. CiU denuncia que ICV 
quiere «dinamitar» la ley   
 
Barcelona 

La portavoz de CiU en el Parlament, Irene Rigau, alertó ayer que la estrategia de 

ICV es «dinamitar» un posible acuerdo de la federación con el conseller de 

Educació, Ernest Maragall, sobre la Ley de Educación de Cataluña (LEC), después 

de que el presidente de ICV, Joan Saura, manifestase que el déficit educativo es 

culpa de los gobiernos de CiU.  

 

En un comunicado, Rigau aseguró que los ecosocialistas pretenden «impedir» que 

haya una ley «consensuada por todos los grupos, que sea de país y dé estabilidad al 
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sistema» y que Saura realizó estas declaraciones «para justificar las incoherencias y 

contradicciones de ICV en la LEC». 

 

Irene Rigau afirmó que «el grupo parlamentario de ICV-EUiA ha presentado decenas 

de enmiendas a la LEC que son contrarias a la ley del Govern del que forma parte y 

ahora el presidente de ICV y conseller, Joan Saura, se ve obligado a dar apoyo a la 

ley y quiere tapar esta presión con ataques a CiU». 

 

«Que se hagan mirar por qué primero marcan perfil con la presentación de 

enmiendas y luego la avalan», subrayó, señalando que «para justificar este giro de 

180 grados, Saura carga contra CiU y la utiliza como cortina de humo». Rigau dijo 

que ICV se sentiría «cómoda con una ley de tripartito donde CiU no estuviera». 

La diputada nacionalista dijo que muchas veces se prioriza el debate ideológico por 

encima del debate de los resultados educativos.«Nos gusta más hacer debates de 

ideología que de resultados en educación, acabas hablando de público o privado sin 

abordar cuál es el éxito escolar de nuestros alumnos», añadió. 

 

Rigau remarcó que en la actualidad «existen unas diferencias que no tienen que 

impedir el acuerdo final», sobre todo por que con esta ley se están marcando líneas 

de futuro y «se tendría que ser capaz de dar la mejor educación para poder tener el 

país de calidad que todo el mundo pide». CiU abogó por un redactado que los 

diferentes gobiernos catalanes «no tengan que cambiar», informa Europa  Press . 

Rigau lanzó sus críticas después de que Saura dijese que el «reto y oportunidad» de 

la nueva LEC es «acabar con el carácter dual y falta de equidad» del sistema 

educativo de Cataluña. 

Este carácter dual -pública y privada- ha perpetuado las desigualdades entre los 

estudiantes, propiciado una falta de equidad y es una de las razones del déficit 

escolar en Cataluña, según el dirigente ecosocialista, quien calificó este hecho de 

«pecado original establecido y consagrado por los gobiernos de CiU». 

 

Notícia publicada el 2-03-09 pel diari El Periódico 
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Notícia publicada el 2-03-09 pel diari El Mundo 

Montilla defiende su viaje a Japón de 154.000 euros  El presidente dice que en 

el desplazamiento realizó «gestiones arriesgadas» q ue servirán para retener 

inversiones japonesas   

Cataluña. El presidente de la Generalitat, José Montilla, gastó 154.000 euros en el 

viaje de tres días a Japón en el que no logró ningún acuerdo. El presidente justifica 

su viaje con la la continuidad de Nissan y de Sony. Deslocalización industrial  

El presidente de la Generalitat, José Montilla, afirmó ayer que la continuidad de 

Nissan y de Sony muestran que «ha valido la pena» el viaje que realizó a Japón el 

pasado mes de diciembre. 

Montilla, en una calçotada del PSC de Sant Joan Despí, defendió la necesidad de 

realizar gestiones «arriesgadas» frente a las críticas recibidas por los partidos de la 

oposición que «lo que quieren es que al Govern le vaya muy mal».  

 

En su opinión, la Generalitat está realizando gestiones para asegurar que se queden 

en Cataluña «las inversiones que puedan tener futuro y otras nuevas». Montilla 

afirmó que los recursos de la Generalitat son «pocos» pero que, en ocasiones, es 

necesario realizar «gestiones políticamente arriesgadas».  
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El president recordó las críticas recibidas por parte de la oposición por la falta de 

resultados de su viaje a Japón. Según Montilla, «cuando al cabo de dos meses y 

medio ya sabemos que Sony se mantiene en Cataluña y que Nissan anuncia la 

llegada de nuevos productos, entonces nos damos cuenta de que el riesgo ha valido 

la pena». 

Montilla acusó a los grupos de la oposición de no preocuparse de los problemas del 

país «sino que lo que querrían es que al Gobierno le vaya muy mal», informa 

Europa  Press . 

El viaje de Montilla y una delegación del Govern a Japón, acaecido entre los días 7 y 

9 de diciembre, fue muy criticado por la oposición, sobre todo, tras desvelarse que 

costó 154.018 euros y que no sirvió para cerrar ningún acuerdo concreto con las 

empresas japonesas que tienen intereses en Cataluña. 

A Montilla le acompañó a Japón una comitiva de 19 personas encabezada por dos 

consellers republicanos, el Vicepresident, Josep Lluís Carod-Rovira, y el titular de 

Innovació, Empresa i Universitats, Josep Huguet. La factura de los billetes de avión 

ascendió a 40.431 euros, ya que siete de los miembros de la comitiva viajaron en 

business. El gasto en el hotel Okura, uno de los más lujosos de la capital japonesa, 

ascendió a 22.851 euros. Además, la delegación se gastó 47.389 euros en el alquiler 

de vehículos. 

Durante su discurso de ayer, Montilla también se refirió al acuerdo entre los 

gobiernos catalán y español para la inversión de 800 millones de euros extras en 

infraestructuras que calificó como «clave». Según Montilla, en 2009 habrá una 

inversión pública «récord» en Cataluña «gracias a los compromisos tejidos en los 

últimos años y a la política presupuestaria del Govern. 

 

Notícia publicada el 2-03-09 pel diari La  Vanguardia 
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