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Telecinco ha decidit reduir el programa ¡Qué tiempo 
tan feliz! a una única edició setmanal: l’espai de María 
Teresa Campos ja no s’emetrà aquest diumenge i 
manté només la franja del dissabte a la tarda. 

MARÍA TERESA 
CAMPOS, NOMÉS 
ELS DISSABTES

Gol incorpora a la seva graella, a partir de demà, el 
mundial de Fórmula E, la principal competició de 
cotxes elèctrics. Les curses seran narrades per Josep 
Lluís Merlos, que va fitxar pel canal a principis d’any. 

GOL EMETRÀ  
EL MUNDIAL  
DE FÓRMULA E

Les tardes, objectiu número 1  
de TV3 per recuperar el lideratge

14.00 i les 17.00 i amb el 13,7% que 
obté de les 20.30 fins a la mitjanit.  

Durant la seva compareixença a 
la comissió parlamentària de con-
trol a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), Pe-
ral va assegurar que ja està treba-
llant per “revertir” aquesta situació. 
De fet, el director de la cadena ja ha-
via avançat a principis d’any, en una 
entrevista a l’ARA, que el programa 
Divendres no es mantindrà a la gra-
ella la temporada vinent, i al novem-
bre havia assenyalat la necessitat de 
poder comptar amb una sèrie “com-
petitiva” per a les tardes quan va de-
tallar a què volia destinar els 19 mi-
lions d’euros extres que reclamava 
al Govern. Actualment, El Faro ob-
té un 5,8%. En relació al concurs Tot 
o res, Peral va subratllar ahir que 
s’està “treballant en la mecànica per 
fer-lo més atractiu”. El programa, 
estrenat al gener, havia arrencat 
amb una tímida tendència a l’alça en 
relació amb El gran dictat, però úl-
timament s’ha desinflat: aquest mes 
acumula de mitjana 119.000 espec-

tadors i un 5,5% de quota, clara-
ment per sota del 7,6% i els 175.000 
seguidors del gener.  

Encara en relació amb l’audièn-
cia, la presidenta en funcions de la 
Corporació, Núria Llorach, va reco-
nèixer que els responsables dels 
mitjans públics no estan “tranquils” 
amb els resultats dels últims mesos, 
i Peral va admetre que la derrota del 
Barça aquest dimarts, que amena-
ça de deixar-lo fora de la Champi-
ons, “no ajuda”. 

D’altra banda, Llorach es va refe-
rir al “compromís nítid” de la 
CCMA de buscar complicitats amb 
la resta de territoris de parla catala-
na. Així, per exemple, va detallar 
que s’està estudiant “quin seria el 
cost addicional” de fer arribar a les 
Illes Balears la programació íntegra 
de TV3 –incloent-hi els continguts 
que actualment en queden al marge 
per qüestió de drets, com ara les 
transmissions esportives–. També 
va anunciar que la corresponsalia a 
la Catalunya Nord ja té una nova 
seu, cedida per la Generalitat.e

Saül Gordillo, Jaume Peral i Núria Llorach van comparèixer ahir al Parlament. PARLAMENT

Llorach reconeix que no estan “tranquils” amb els últims resultats

“Si a la tarda fóssim una mica més 
forts, el lideratge l’obtindríem. Pot-
ser no sobradament, però l’aconse-
guiríem”. El director de TV3, Jaume 
Peral, assenyalava ahir, d’aquesta 
manera, la franja en la qual conside-
ra que és prioritari actuar per fer re-
muntar les xifres d’audiència de la 
televisió pública, que va acabar el 
gener en tercer lloc –amb dues dèci-
mes menys que Antena 3 i Telecin-
co– i que aquest mes ocupa, de mo-
ment, la segona plaça, a mig punt de 
distància del canal de Mediaset.  

Des que va començar la tempora-
da  TV3 té una quota de pantalla, en-
tre les 17.00 i les 20.30, del 7,7% 
–sense tenir en compte els caps de 
setmana, que encara rebaixen més 
aquesta xifra–, més de 4 punts per 
sota de la mitjana global de la cade-
na de dilluns a divendres, que és de 
l’11,9%. Aquest resultat contrasta 
amb el 19,9% que fa TV3 entre les 
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MITJANS PÚBLICS

El Parlament demana 
“democratitzar” TV3 i 

donar veu als espectadors

El Parlament vol que ciutadans i treballadors 
puguin opinar sobre la graella de TV3. CCMA

La comissió de control a la CCMA va aprovar ahir, 
per unanimitat, una resolució per “democratit-
zar” TV3 i potenciar la “participació ciutadana” 
en la gestió de la cadena. Amb la validació d’aquest 
text, presentat per Catalunya Sí que es Pot, el Par-
lament insta el Govern a dissenyar un mecanisme 
que permeti crear “un registre d’usuaris actius de 
la televisió pública” que pugui valorar programes 
pilot, escollir entre diferents propostes de for-
mats, dur a terme enquestes sobre programació 
i incidir en l’elecció del defensor de l’audiència. 
Així mateix, la resolució demana que es creï un sis-
tema d’avaluació dels continguts que combini les 
dades d’audiència amb una valoració qualitativa 
per part d’aquests “usuaris actius”, i que es tinguin 
en compte les opinions dels treballadors de la Cor-
poració a l’hora de confeccionar la graella.  

Segons la diputada Jéssica Albiach, que va de-
fensar la proposta, aquestes mesures haurien de 
permetre que TV3 recuperi “el lideratge d’audi-
ència però també el lideratge moral”, que en la se-
va opinió ha perdut els últims anys perquè s’ha 
convertit “no en la televisió de tots, sinó d’una 
part”. “Proposem que una part de la graella esti-
gui a disposició de l’audiència perquè decideixi 
què vol veure, com fa per exemple la BBC”, va ex-
plicar Albiach. Segons el document aprovat, “la te-
levisió de Catalunya no s’ha d’emmirallar en els 
projectes privats sinó en els referents de la televi-
sió pública d’arreu del món”.e
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