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- Lanzaroten rannikolla haaksirikkoutui eilen illalla siirtolaisia
kuljettanut vene ja hukkuneita on mahdollisesti noin 8-12. Asia
selvinnee illemmalla Tarkemmin. K24 Facessa oli aamulla pieni
live-seuranta jos aihe kiinnostaa.
K24: Asiasta artikkeli myöhemmin…
- Espanjan elintarvikevirasto suosittelee joidenkin kalojen syömisen
rajoittamista riskiryhmille.
K24: Täysin turha ja mitätön uutinen, joka ei oikeastaan perustu
mihinkään. Asia olisi tärkeä, jos sen tiimoilta kyettäisiin esittämään
joitakin tutkimustuloksia tai edes faktaa.
- Jyväskylään on syntynyt tänään Kanarialla alkunsa saanut vauva.
K24: Onnea!
- Arrecifeen avataan uusi remontoitu LIDL-myymälä. Kyseisen LIDLoli saaren ensimmäinen LIDL ja sen avattiin 2010.
- Espanjan lääkevirasto on antanut suosituksen Tranxilium –
valmisteen takaisin vetoon. Jos epäilet omaavasi em. valmistetta,
ota yhteys apteekkiin.
- Kanaria on aikojen saatossa profiloitunut erilaisille
seksuaalivähemmistöille oivaksi lomakohteeksi ns. ”sallivan ”
suhtautuminen vuoksi. Kanarian mediassa ollaankin ihmeissään siitä
kun Saksan poliisi on keskeyttänyt 350 ihmisen swingers -henkiset
orgiat. Poliisi evakuoi tilat (juttu ei ole aprillia) sen vuoksi, koska
orgioihin varatun tilan hiilimonoksiditasot nousivat liian suuriksi.
K24: Vakava aihe jolle ei sovi naureskella. Jos jostakin syystä
osallistut em. toimintaan ota hiilimonoksiditasot jatkossa
huomioon…
- El Tableron alueella on pidätetty jonkin asteinen 66-vuotias
pyromaani, joka oli sytytellyt alueella roskiksia tuleen.
- Santa Catalinan alueella 19-vuotias tyttö jäi eilen illalla auton alle.
Hänellä ei ole hengenvaaraa.
Menovinkit:
- Iskelmä – Baarissa esiintyy Frederik!
- Ässä – Karaoke baarissa tänään karaokekilpailut klo 15.00!
Mahtavat palkinnot!
- Pappatunturibaarissa esiintyy Jani Wickholm!
Lähteet:
Laprovincia.es, Elpais.com, Elmundo.com, Rtve.es, Diariosur.es,
Malagahoy.es, Ampparit.com, Canarias7.com.
Espanjan tv-kanavien uutislähetykset.
Teksti: M. Aaltonen
Huom. Uutiskatsauksissa olevat materiaalit ovat tulkinnallisia ja
niissä esiintyy usein virheitä. Tämä johtuu siitä, ettei espanjalaisella
journalistisella käytännöllä ole samanlaista todentamisen käytäntöä
kuin Suomessa. Näin ollen osa espanjalaisista uutisista saattaakin
olla puhtaasti spekulatiivisia, jotka on kirjoitettu faktuaalisen tiedon
ja uutisen muotoon. Lisäksi käännösvaiheessa saattaa tapahtua
merkitysten muuttumista, joten suhtaudu uutiskatsauksissa
esitettyyn ”tietoon” varauksella.

