
L a flamarada indepen-
dentista s’ha excitat amb
l’acomiadament de Lau-
ra Rosel, presentadora

fins ara del programa FAQS de
TV. S’ha especulat amb tota clas-
se de rumors polítics i s’ha parlat
de censura. Però la decisió no ha
estat ideològica ni política, sinó
estrictament periodística. El pro-
grama el produeix El Terrat, la
productora d’Andreu Buenafuen-
te.

L’home fort de la casa és Agustí
Esteve. De seguida que Rosel as-
sumí la presentació del Preguntes
Freqüents, a principis de l’any pas-
sat, Esteve considerà que s’havia
equivocat de perfil en tant que vo-
lia una presentadora que aportés
pes específic al programa i no que
fos aquest simple amplificador
del discurs processista en què Ro-
sel immediatament es convertí. 

Encara no es va haver acabat el
mes de febrer que comunicà al di-
rector de TV, Vicent Sanchis, la
seva voluntat de buscar una altra
conductora. 

Tot i que El Terrat produeix el
programa, i defensa per tant els
seus plantejaments, les decisions
més importants no les pren de for-
ma unilateral i Sanchis, tot i que
entengué els arguments d’Esteve,
li feu veure que una substitució
tan abrupta crearia estranyesa i
acordaren deixar passar un
temps, que al final ha estat un any. 

Per tant, no molestaven les idees
de Rosel sinó que es pensava que
restava credibilitat al programa la
distància que hi establia. En con-
tra del que el director del progra-
ma, Tian Riba, ha piulat a Twiitter,
assegurant que Rosel no s’espera-
va el canvi, la presentadora feia
mesos que estava més que adver-
tida. Sabia que no va ser la prime-
ra opció de la productora i sabia
que ni El Terrat ni TV acabaven
d’estar satisfets amb el seu regis-
tre.

Més enllà del periodisme
A banda de la descomptada exci-
tació processista, que a tot arreu
hi veu conspiracions, hi ha cir-
cumstàncies extraperiodístiques
que han enrarit aquesta substitu-
ció. La primera és que a Rosel, pel
seu discurs i per la relació que du-
rant alguns mesos de  man-
tingué amb Joan Maria Piqué, ex-
cap de premsa d’Artur Mas i asses-
sor ara de Quim Torra i de Carles
Puigdemont des del Departa-
ment de Presidència de la Gene-
ralitat, se la considera propera a
Junts per Catalunya. 

La seva amistat especial amb
Tian Riba, conegut ariet d’aquest
partit -com ho fou d’Esquerra
quan governà el tripartit-, i que
hagi sortit a defensar-la fent-se el
vidu, com si ell no fos i continués
essent el director del programa,
ha reforçat aquesta sensació dra-
màtica.

I a més a més, la seva substituta,
Cristina Puig, té una història tam-
bé carregada d’intensitats afecti-

ves que ha afegit encara més con-
fusió a l’escena. 

Fa temps que la incorporació
de Puig als mitjans de la Genera-
litat és una obsessió del director
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
proper a Esquerra Republicana i
que serà el proper president de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. Gordillo intentà in-
troduir-la fa dos anys, l’estiu de
: tirà pel dret i la presentà com
el nou fitxatge de Catalunya Rà-
dio, però el llavors president de «la
Corpo», Brauli Duart, demostrà el
seu poder desfent sense contem-
placions el ja anunciat fitxatge.
Tots els intents -no pas pocs- del
director de Catalunya Ràdio per
col·locar Puig fracassaren siste-
màticament, i encara que pugui
semblar-ho, la decisió d’El Terrat
de posar-la al capdavant del FAQS
no ha tingut res a veure amb
aquesta insistència, fins al punt
que quan es va fer públic el canvi,

tant Gordillo com Esquerra van
escriure-li sorpresos Whattsapps
a Vicent Sanchis negant que hi ha-
guessin tingut res a veure. 

El Terrat considera que Cristina
Puig té més entitat, personalitat i
criteri que Rosel i el director de
TV ha beneït finalment el canvi.
Puig debutarà aquesta nit entre-
vistant Josep Bou, el candidat del
Partit Popular a l’alcaldia de Bar-
celona. 

Pilar Rahola
La propera foguera de la flamara-
da processista cremarà aviat,
quan TV comuniqui a Pilar Ra-
hola que la seva presència vene-
çolana a la cadena ha de quedar
en setmanal. 

La reducció es durà a terme
quan sigui nomenat el nou govern
de la Corporació. Aquesta vegada,
ni les grolleres pressions de l’ex-
president de la Generalitat, Artur
Mas -que és qui va trucar a la te-
levisió pública per exigir que la
contractessin quan el programa
de Josep Cuní a tv va acabar-se-
li serviran per salvar-se.

El cessament 
de Laura Rosel
es va decidir 
fa un any
El relleu de la presentadora no ha estat
ideològic ni polític, sinó estrictament periodístic
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AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir un home de  anys per mal-
tractar el seu fill de dos mesos. El
nadó està ingressat a la Unitat de
Cures Intensives (UCI) de l'Hospi-
tal Vall d'Hebron. De fet, va ser el
centre el que va activar el protocol
per maltractament i va donar
l'alarma als Mossos. L'arrest es va
fer en un municipi del Maresme

dijous a la tarda. Segons la policia
catalana, està acusat d'un delicte
de violència física i psíquica habi-
tual a la llar i un altre de lesions. El
detingut és de nacionalitat uru-
guaiana. 

El nadó és a l’UCI des d'almenys
el dissabte passat i té signes de
maltractaments anteriors. El nadó
té un hematoma al cap, un braç
fracturat i també «cinc costelles

trencades amb call», la qual cosa
indica signes de maltractaments
anteriors. A principis de setmana
els metges van començar a sospi-
tar que el nen havia patit maltrac-
taments, i van interrogar els pares,
que van negar els fets adduint que
probablement el nen s'havia do-
nat «alguns cops».

Arran de les sospites l'equip
mèdic va activar el Protocol de

maltractament infantil de la Ge-
neralitat, i el pare va acabar con-
fessant aquest dijous als faculta-
tius haver maltractat el petit, un
nen de dos mesos, que actual-
ment es troba estable a la UCI de
la Unitat de Neonatología de l'hos-
pital català.

En l'activació del protocol els
responsables sanitaris van avisar
la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència de la Ge-
neralitat i als Mossos d'Esquadra
en aplicació del Protocol català de
maltractament infantil, que va ser
endurit arran del conegut com a
«cas Alba».

Un home apallissa el seu fill de 2 mesos,
que acaba a l’UCI de la Vall d’Hebron
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■ L'ex-primer ministre francès i
candidat a l'alcaldia de Barcelona,
Manuel Valls, va garantir ahir que
«mai» negociarà ni pactarà amb
l'extrema dreta, i va manifestar el
seu «més profund pesar» pel fet
que la presidència d'Andalusia
compti amb el suport de Vox.

En un comunicat, Valls va re-
cordar que es presenta a les elec-
cions municipals del  de maig
com a candidat independent i
sense pertànyer a cap partit polític
-si bé la seva candidatura compta
amb el suport de Cs-, per això «la
seva única lleialtat» és envers Bar-
celona i els barcelonins. En aquest
sentit, va assegurar: «Jo mai nego-
ciaré directament o indirecta-
ment la investidura ni un pacte de
govern amb cap formació separa-
tista, supremacista o populista, ni
d'extrema dreta ni d'extrema es-
querra». L'aspirant a l'Ajuntament
barceloní, després de mostrar el
seu «respecte» pels votants anda-
lusos que han expressat una «vo-
luntat de canvi», va reiterar que
hagués preferit un acord entre les
formacions constitucionalistes.

El Govern i la ràdio «pirata»
La Direcció General de Mitjans de
Comunicació va demanar a l’al-
caldable per Barcelona Manuel
Valls informació sobre «La Súper
», una emissora sense llicència
on el polític va concedir una en-
trevista el  de gener. En una carta
enviada a Valls ahir, la Generalitat
recorda al polític que l’any  va
obrir un període d’informació
prèvia a un procediment sancio-
nador contra l’emissora i per això
l’insta a «facilitar» tant l’adreça
dels seus estudis com el nom dels
responsables de la ràdio. 

Valls avala
l’acord de Cs 
a Andalusia però
diu que ell «mai»
pactaria amb Vox
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■ Un home va resultar ferit ahir
en un tiroteig a la via pública a
Sant Adrià de Besòs. Els fets van
tenir lloc a l'exterior d'un garatge
ubicat passeig de la Pollancreda
número  del municipi, a tocar
del riu Besòs, passsats dos quarts
de vuit del matí. Segons van expli-
car a l'ACN fonts veïnals, la vícti-
ma és un veí de la població «de
mitjana edat» i que «aparcava el
seu camió cuba a l'interior del lo-
cal on ha passat l'incident». Afir-
men que es tracta d'una persona
«treballadora» i que mai havia do-
nat cap problema. Els Mossos
d'Esquadra estan buscant l'autor,
que hauria disparat diversos trets.

Un tiroteig
en un carrer de Sant 
Adrià de Besòs
provoca un ferit


