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DIVENDRES, 25 DE FEBRER DEL 2011

McGee de
‘Navy’, ostatge
d’un grup de
recluses

Comunicació

El PP de Castelló de la Plana dóna suport a una declaració en què s’insta
el govern de Camps a arribar a un acord de reciprocitat amb Mas

Castelló demana TV3

—————————————————————————————————

Més
mèdia
—————————————————————————————————

XARXES SOCIALS

El Twitter de
l’Avui.cat, al
‘top ten’ català
El Twitter de l’Avui.cat forma
part del top ten de perfils de
Twitter de Catalunya, segons
el rànquing de Twitter Grader.
En concret, l’Avui apareix en
quart lloc a partir d’un còmput basat en variables com
ara el nombre de seguidors, la
seva capacitat d’influència i la
xifra de missatges emesos.
Encapçala el rànquing el perfil
del periodista Saül Gordillo,
seguit del de l’expresident del
Parlament Ernest Benach i el
de Vilaweb. Rere l’Avui se situa el de RAC1. ■ REDACCIÓ

Tere Rodríguez
VALÈNCIA

Els tres grups polítics representats a l’Ajuntament
de Castelló –PP, PSPVPSOE i Bloc—, governat
pel popular Alberto Fabra,
van aprovar per unanimitat en el ple d’ahir una declaració institucional en
què s’insta la Generalitat
Valenciana a arribar a un
acord de reciprocitat amb
el govern català per tal que
TV3 es puga veure al País
Valencià.
La iniciativa representa
un presa de posició clara
del PP de la ciutat contra
el govern de Francisco
Camps, també del PP, últim responsable de la fi de
les emissions.
El consistori igualment
va instar el govern espanyol a habilitar un múltiplex addicional de TDT al
País Valencià per facilitar
la reciprocitat. L’Ajuntament, fins i tot, va anar
més lluny i va demanar a
l’executiu de Zapatero que
desbloquege la tramitació
de la iniciativa legislativa
popular (ILP) Televisió
Sense Fronteres, impulsada per Acció Cultural del
País Valencià (ACPV).

En un altre dels capítols
de la nit (La Sexta,
21.30 h), l’NCIS i la
guàrdia costanera s’alien
per caçar un assassí

CANALS DE TDT

Tele 5 substituirà
el canal GH per un
de premsa del cor

Un jove reclama les emissions de TV3, ahir a la seu de les Corts Valencianes, a València ■ REDACCIÓ

Aquesta no era la primera vegada que l’Ajuntament de Castelló es pronunciava
majoritàriament a favor de TV3. Una
altra moció en el mateix
sentit va ser aprovada per
unanimitat a l’octubre, a
proposta del Bloc.
Precisament el porta-

veu del Bloc, Enric Nomdedéu, va felicitar el PP i el
PSPV i els va convidar a
participar en la manifestació que tindrà lloc dissabte
a la capital de la Plana per
a rebutjar el tancament de
les emissions.
Ja de vesprada, centenars de persones es van

concentrar, una vegada
més, a València, en aquesta ocasió a la seu de les
Corts. En un ambient festiu –la convocatòria va ser
feta per un grup de dolçainers–, els assistents van
relacionar en les seus consignes l’apagada de TV3
amb la imputació de

Camps en el cas Gürtel. A
l’inici de la protesta, que es
va desenvolupar sense incidents, la policia va identificar dos joves que es disposaven a desplegar una
pancarta, amb l’argument
que la protesta no havia
estat comunicada a la Delegació del Govern. ■

Tele 5 traslladarà el seu web
de premsa rosa i tendències
Divinity a la televisió amb un
nou canal del mateix nom que
ocuparà a partir de l’1 d’abril
la freqüència on actualment
emet el canal GH 24 Horas i
que antigament era de CNN+,
Tele 5 va anunciar ahir la posada en marxa de la nova cadena, però encara no ha decidit què farà amb l’altre canal
que té lliure en el múltiplex de
Cuatro. Algunes fonts indiquen que podria situar-hi un
canal masculí. ■ REDACCIÓ

DRETS ESPORTIUS

Neix el primer Animats TV Fòrum
Vol ser un espai de
trobada entre
productors
d’animació i cadenes
ACN
LLEIDA

La quinzena edició de la
Mostra Internacional de
Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, va començar ahir presentant
com a novetat l’Animats
TV Fòrum, que vol ser un

punt de trobada entre les
productores d’animació i
les cadenes amb l’objectiu
de facilitar possibles inversions per tirar endavant el
projecte. En aquesta edició s’hi han inscrit catorze
productores –deu de les
quals són catalanes i quatre, de la resta de l’Estat– i
quinze possibles inversors
de Catalunya i la resta de
l’Estat, així com de França, Itàlia, Anglaterra o Finlàndia. Segons el director

de l’Animats TV Fòrum,
Xavi Mas, “el fòrum és una
eina necessària perquè les
productores amb un projecte en fase de desenvolupament puguin contactar
amb inversors i intercanviar opinions per convertir
en realitat aquest projecte”. Un exemple és la productora gallega Otii Planet, que ha mostrat a l’Animats TV Fòrum el seu primer projecte de curts. En
concret volen fer una sèrie

d’animació i per aconseguir diners han presentat
un curt pilot als inversors.
Cost de l’animació
En època de crisi, un dels
problemes de l’animació
és el seu cost. Per exemple, produir 26 episodis de
26 minuts pot arribar a
costar, de mitjana, entre 4
i 5 milions d’euros. A Catalunya es concentra la major part de l’animació de
tot l’Estat. França és el

principal país que inverteix en animació. Tot i la
crisi, Xavi Mas considera
que abaixar costos seria
un error perquè el mercat
de l’animació es regeix per
la creativitat. Hi ha altres
maneres d’aconseguir diners, explica, com ara el
marxandatge. L’objectiu
d’Animats TV Fòrum és
esdevenir una cita anual
on els diferents actors del
sector puguin interrelacionar-se. ■

Tele 5: “Per llei
TVE ha de deixar
la Champions”
El conseller delegat de Tele 5,
Paolo Vasile, es va mostrar
ahir convençut que la cadena
té raó en la demanda contra
TVE per haver “sobrelicitat”
pels drets de la Champions i
va assegurar que “a menys
que surti una llei que digui
que TVE està fora de la legislació espanyola”, la pública
haurà de “deixar la Champions” a les cadenes privades.
Vasile va deixar clar, a més,
que té la intenció d’arribar
fins a “l’últim grau” en aquest
afer. ■ AGÈNCIES

