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El vicepresident executiu del Grup Zeta, Antonio Asensio Mosbah; José Luis
Rodríguez Zapatero, i Alberto Ruiz Gallardón, contemplen la portada d'EL
PERIÓDICO sobre la victòria electoral del PSOE. Foto: JON BARANDICA
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Zapatero i Gallardón lloen el Grup Zeta per haver
contribuït a la llibertat (I)

• El 'holding' fundat per Antonio Asensio exhibeix a Madrid els seus 30 anys d'història

• El president del grup aposta pel periodisme "rigorós, àgil i compromès"

Els 30 anys de democràcia a Espanya són
els mateixos que compleix el Grup Zeta. El 
president del Govern, José Luis Rodríguez
Zapatero, i l'alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, van elogiar ahir les
aportacions a la llibertat i a la democràcia
del holding fundat per Antonio Asensio 
Pizarro, durant la inauguració a Madrid de
la mostra Grup Zeta: el compromís amb la
llibertat.
L'exposició, patrocinada per Endesa i
Telefónica, repassa la història dels últims 30
anys a través de les portades de les
diverses publicacions del grup que edita EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA. Després del seu

pas per Barcelona, estarà al Círculo de Bellas Artes de Madrid fins al 26 d'octubre.
Durant el seu discurs, Zapatero va tenir un afectuós record per al fundador del grup, a qui va
qualificar d'"empresari emprenedor i il.lusionat", i va destacar "la contribució del Grup Zeta a
la convivència democràtica a Espanya". El cap de l'Executiu va assegurar que, gràcies a les
persones que fa 30 anys van saber construir els fonaments d'un règim de llibertats, els
ciutadans de la seva generació es van poder estrenar "votant la Constitució".

"TOT PER LA PAU"
Zapatero va definir la transició espanyola com "un designi de pau, abans que res", i es va
comprometre a "fer tot el possible per culminar aquest afany" ara que està en marxa un
procés per a la fi d'ETA. El cap de l'Executiu va assegurar que intentarà "aconseguir
definitivament la pau", fet que suposa "l'eliminació de qualsevol vestigi de violència". La causa
que, segons el president, mereix més esforç és la de la llibertat d'informació. Zapatero va fer
una crida a defensar-la "fins i tot en una democràcia completa" perquè, va alertar, "hi pot
haver racons" on aquesta llibertat perilli.
Les seves paraules van ser escoltades per un ampli auditori en què hi havia el president del
Grup Zeta, Francisco Matosas; el vicepresident executiu, Antonio Asensio Mosbah; la ministra 
de Vivenda, María Antonia Trujillo, i el secretari d'Estat per a l'Esport, Jaime Lissavetzky.
També van assistir a la presentació de la mostra la viuda del fundador del grup, Chantal
Mosbah, com també les seves filles, Ingrid i Jessica, i els seus respectius marits.
Els directius del Grup Zeta van recordar les últimes tres dècades de la història d'Espanya
repassant les portades exposades. Entre ells, el director editorial i de comunicació, Miguel
Ángel Liso; l'assessor i exdirector d'EL PERIÓDICO, Antonio Franco; els consellers editorials
José Oneto i Alfonso S. Palomares; i el director gerent de Zeta Gestión de Medios, Pablo San
José.
Els directors de Tiempo i Interviú, Jesús Maraña i Manuel Cerdán, el president de l'Atlètic de
Madrid i productor, Enrique Cerezo, així com altres periodistes --Nativel Preciado, Joaquín
Estefanía, Manuel Campo Vidal...-- també van recórrer les vitrines amb objectes que formen
part de la història d'Espanya. Per exemple, la càmera de fotos amb què César Lucas va
retratar Marisol despullada en un Interviú del 1976, les botes que va calçar Ronald Koeman
per marcar l'històric gol de Wembley el 1992 o la bicicleta que va portar Miguel Induráin a
aconseguir el seu cinquè Tour el 1995.

EL CONTRAPODER DE LA PREMSA
L'alcalde de Madrid, que va qualificar la mostra d'"emocionant", va elogiar el "coratge" 
d'Asensio i el seu equip "a l'hora d'unir compromís i llibertat", una paraula que va cridar "a
dotar de contingut perquè corre el perill de convertir-se en buida". En el seu discurs,
Ruiz-Gallardón va voler homenatjar els periodistes i reporters gràfics de Zeta per ser capaços
"de tirar endavant un projecte fascinant
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