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passi-ho bé

MARC GASSÓ
ELTEMPS

El consell

Començarem la setmana amb tranquil·litat 
anticiclònica, amb sol arreu i amb temperatures més 
pròpies de finals d’octubre que no pas de desembre. 

Les boires cada dia seran més denses a l’interior.

Compte els que agafeu el cotxe al matí per anar a tre-
ballar: la boira us pot reduir la visibilitat.

                                                                             AVUI                                                                                                            DEMÀ 

                                                                                     15 h               21 h                                                                                  08 h                  15 h 

Barcelona                                         18º              15º                                                              12º             20º 
Lleida                                                  10º               8º                                                                 6º                8º 
Girona                                                 18º              14º                                                                6º               23º 
Tarragona                                        18º              15º                                                              10º             22º 
València                                            19º              16º                                                              13º             24º 
Palma                                                  17º              15º                                                              12º             21º 
Sabadell                                            19º              14º                                                              10º             21º

Madrid 12º                  3º 
Londres 14º               10º 
París 16º               13º 
Berlín 10º                  8º 
Roma 16º               11º 
Brussel·les 14º               10º 
Estocolm 6º                  3º 
Amsterdam 14º               10º 
Praga 10º                  6º 
Lisboa 17º               10º 
Atenes 16º                  8º

Que no us sorprengui
A les hores centrals del dia farà bonança. Les jaquetes 
faran nosa en molts indrets al llarg de la costa.
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La setmana

Europa
MÀX. MÍN.
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Qualitat de l’aire

que acostuma a marcar. Els res-
ponsables són dos films de dues 
franquícies potents: l’últim epi-
sodi de Harry Potter i el primer 
de Star Wars (en la història cro-
nològica). Amb tot, la història 
del jove mag no va poder vèncer 
el Preguntes freqüents, amb qui 
competia. El programa de debat 
polític va fer una audiència de 
326.000 espectadors i una quo-
ta del 17,6%, mentre que el film 
es va quedar en 274.000 espec-
tadors i un 12,5% de share.

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 

            TV3+3/24  21.00               548.000    23,4% 

02     Telenotícies migdia 

            TV3+3/24  14.30               444.000    24,3% 

03     FAQs: Preguntes freqüents 

            TV3  22.07                              326.000    17,6% 

04    Cinema: Harry Potter y las reliquias... 

            CUATRO  22.20                    274.000     12,5% 

05     Antena 3 Noticias 2 

            ANTENA 3  21.04                265.000     11,5%

Programes més vistos dissabte Canals més vistos dissabte
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El cinema de Cuatro 
treu la quota de 
pantalla del pou 

Cuatro viu uns mesos de crisi 
d’audiència i va marcar al setem-
bre i l’octubre el seu mínim his-
tòric a Catalunya. El cinema, pe-
rò, li va funcionar aquest dissab-
te, ja que es va enfilar a la terce-
ra posició del rànquing de 
cadenes, a una sola dècima de la 
plata i lluny de la sisena posició 

Envieu la vostra paraula al Twitter  
@diccionara (hashtag #diccionara)  
o per e-mail a diccionara@ara.cat

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Votiga 
Establiment andalús que 
ha obert les portes aquest 

diumenge. 
@frandomenech 

Eleccions andalanes 
Jornada electoral que, vista 
la campanya, tant podria ser 

a Andalusia com a Catalunya. 
@banditcatbdn 

DisPARIStats 
Aldarulls i batalles campals  

a la capital francesa.  
@jepjepus

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.  

Generalitat Valenciana

DICCIONARA

Deu coses que no haurien de 
passar amb el relleu a la CCMA
No hauria de comportar el 

relleu automàtic de pro-
fessionals pel sol fet que 

la cremallera pactada entre ERC 
i JxCat els enganxa ara a la ban-
da equivocada. Tampoc s’hauria 
de promocionar algú pel mateix. 
La idea és que cadascú 
sigui al lloc per al qual 
està més ben preparat. 
Això tan senzill d’en-
tendre resulta utòpic 
a la Corporació. 

No hauria d’haver-
hi un president i un vi-
cepresident manifes-
tament incompati-
bles: e ls proposats 
pels dos partits inde-
pendentistes han de 
col·laborar sense por 
de les punyalades a 
l’esquena. De fet, la fi-
gura de vicepresident 
obeeix més a l’equili-
bri polític que a una necessitat 
real de gestió. 

No s’haurien de suggerir can-
didats amb la idea de provocar 
que l’altre partit retiri un nom 
que li resulta incòmode: no és un 
intercanvi de cromos.  

No s’haurien de filtrar noms 
de candidats amb l’únic propòsit 
de cremar-los. 

No hauria d’haver-hi repre-
sentants de Ciutadans dedicats a 
fer esclatar els mitjans des de 
dins, en comptes de treballar 
amb lleialtat com ha fet aquests 

anys el discret –en el bon sentit– 
Armand Querol, conseller pro-
posat pel PP. No és el mateix po-
sar-hi Jordi Cañas que David 
Mejía (que està presidint molt 
correctament la comissió de con-
trol de la CCMA al Parlament). 

No s’haurien de bandejar els 
comuns dient que ja se’ls suma-
rà incorporant una setena cadi-
ra quan es tramiti la nova llei de 
la CCMA. De fet, si ja s’ha funci-
onat una pila de mesos amb 
mandats caducats, el més raona-
ble seria afanyar-se a aprovar la 
llei –que obliga al consens– en 
comptes d’instar ara a una reno-
vació exprés.  

El consell de govern no hauria 
de ser un Parlament en miniatu-
ra. Si no hi ha cap altre remei, 
com a mínim que reculli les mà-

ximes sensibilitats. La necessi-
tat de donar dos representants 
a Ciutadans (com a força més vo-
tada a les eleccions) acaba ofe-
gant la combinatòria possible. 
Ni tan sols el PSC té garantit en-
trar-hi: s’està negociant que Cs li 

cedeixi una cadira.  
No hauria de ser un 

consell preocupat per 
col·locar els tertulians 
afins a tots els progra-
mes en comptes de 
centrat en la greu crisi 
estructural i de model 
d’una televisió massa 
hereva del paradigma 
analògic.  

No hauria de passar 
com la major part del 
mandat anterior, en 
què els cinc llocs de 
més poder (presidèn-
cia, direcció de TV3 i 
Catalunya Ràdio i caps 

d’informatius) estaven ocupats 
per homes.  

No hauria de menystenir-se 
la proposta de cogestió amb els 
treballadors. La Corporació ha 
de repensar la seva estructura i 
cal fer aquesta transformació 
com menys traumàtica millor. 
Implicar treballadors en la ges-
tió –en un rol diferent del del co-
mitè d’empresa– afavoriria el 
canvi cultural que TV3 i Catalu-
nya Ràdio han d’emprendre. 

Deu idees, doncs. Firmaria 
perquè se’n respectin un parell.

CRÍTICATV
ÀLEX GUTIÉRREZ - CAP DE MÈDIA


