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JORDI PONS
ELTEMPS

El consell

Dilluns amb cel bastant cobert i amb precipitacions 
minses, més probables cap a l’oest i comarques del 

sud al matí i també al nord-est durant la segona part 
del dia. Nevades per damunt dels 1.200 metres, més 

abundants i persistents a l’Aran.

Espereu a demà a posar rentadores i estendre la roba 
perquè l’ambient serà més sec i assolellat que no pas avui.

                                                                             AVUI                                                                                                            DEMÀ 

                                                                                     15 h               21 h                                                                                  08 h                  15 h 
Barcelona                                         15º              12º                                                              10º             15º 
Lleida                                                  12º                8º                                                                 2º               12º 
Girona                                                 12º                6º                                                                 2º               12º 
Tarragona                                        15º              14º                                                              10º             15º 
Ripoll                                                     7º                 4º                                                                -1º               8º 
Palma                                                  15º              13º                                                              10º             15º 
València                                             17º              14º                                                              11º             18º

Madrid 13º                  5º 
Londres 5º                -3º 
París 6º                -1º 
Berlín 3º                -2º 
Roma 13º               10º 
Brussel·les 5º                -1º 
Estocolm 0º                -7º 
Amsterdam 5º                  1º 
Praga 3º                -4º 
Lisboa 16º               12º 
Atenes 16º               12º

Que no us sorprengui
A partir de mitja setmana els termòmetres pujaran més i 
arribarem a fregar els 20 ºC en molts punts del territori.
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La setmana
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Qualitat de l’aire

de traslladar el moment de mà-
xima audiència als vespres, més 
que a les nits.  

En tot cas, a la franja noctur-
na el FAQs va guanyar amb co-
moditat El juego de los anillos 
d’Antena 3, que es va quedar en 
185.000 seguidors i un 7,1% de 
quota de pantalla, i el safareig del 
Sábado Deluxe, que es va haver 
de conformar amb 161.000 adep-
tes i un 9,7% de share. 

TV3 va ser la cadena més vis-
ta del dia, amb un 12,8%.

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00               608.000    22,4% 
02     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30                534.000    28,1% 
03     Antena 3 noticias 2 
            ANTENA 3  21.04                322.000     11,9% 
04    Atrapa’m si pots 
            TV3  20.01                              307.000     13,2% 
05     Antena 3 noticias 1 
            ANTENA 3  15.03                279.000     13,7%

Programes més vistos dissabte Canals més vistos dissabte
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Un lideratge discret 
dissabte per al  

‘Preguntes freqüents’ 

El Preguntes freqüents es va tor-
nar a imposar dissabte a la nit, 
però ho va fer amb uns resultats 
només correctes: 268.000 es-
pectadors i un 13,4% de mitjana. 
Va ser superat pel concurs Atra-
pa’m si pots, que la pública eme-
tia a les vuit del vespre, de mane-
ra que es confirma la tendència 

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

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Electo-xoc 
Obligar a celebrar  

les eleccions catalanes 
 el 14 de febrer. 
@frandomenech 

Ministra de Defenses 
Responsable  

de les vacunacions militars.  
@jepjepus 

CALçotada 
Quan els petits plaers 

gastronòmics són  
necessaris en aquests  

temps pandèmics.  
@banditcatbdn

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

Generalitat Valenciana

DICCIONARA

I si ens poséssim a revisar de 
nou la llei de la Corporació? (i 2)
L’última modificació de la 

llei de la Corporació vol 
i dol. Però més dol que 

vol. A l’espera que es configuri 
un nou Parlament que renovi els 
consellers de l’ens públic, caldria 
encetar ja el procés de repensar-
la de nou. Tenint en 
compte el que ses se-
nyories han trigat tra-
dicionalment, encara 
farem sort si acabem 
la dècada amb una llei 
a l’altura dels nous 
temps.  

El text actual, per 
exemple, dictamina 
una estructura de go-
vernança que és una 
bomba de rellotgeria. 
Com que hi havia certa 
pressió social per des-
partiditzar la Corpora-
ció i Espanya tenia un 
procés obert de con-
curs públic per a RTVE, es va for-
çar un acord de mínims per incor-
porar aquesta figura també als 
mitjans catalans. Però, a diferèn-
cia de l’ens estatal, on el concurs 
serveix per escollir els gestors, 
aquí es va optar per aplicar el pro-
cediment en el cas dels directors 
de mitjans, és a dir, TV3 i Catalu-
nya Ràdio. I, segons la llei, són els 
consellers de la Corporació els 
que han d’executar el concurs. Te-
nint en compte que es tracta de 
membres escollits pels partits po-
lítics, podem apostar que el proce-

diment quedarà contaminat per 
les cuites entre les diferents for-
macions. (Pista: a RTVE fa més de 
dos anys que intenten resoldre, 
sense èxit, el seu concurs.) 

Però és que fins i tot al marge 
de les ingerències partidistes, el 

concurs serà d’utilitat dubtosa. 
Perquè, en els últims anys, la figu-
ra del director de TV3 i de Cata-
lunya Ràdio s’ha anat buidant de 
contingut. Un director de mitjà, a 
la resta del món, té una responsa-
bilitat (moral i legal) davant de 
tots els continguts que emet. En 
canvi, a la Corporació els contrac-
tes de cert pes necessiten la firma 
del consell de govern i, per tant, ai-
xò distorsiona les competències 
dels directors dels mitjans. 

A més, la Corporació té obert 
un procés de confluència: es vol 

que en un futur no llunyà les re-
daccions d’informatius s’inte-
grin i que Catalunya Ràdio aban-
doni la costosa seu de Diagonal 
614 per ocupar algun dels mòduls 
de Sant Joan Despí. Si aquest és 
l’esquema –que em sembla rao-

nable per una banda 
però discutible per l’al-
tra– aleshores hi haurà 
un director d’informa-
tius (de TV3, Catalunya 
Ràdio i mitjans digi-
tals) i també un direc-
tor de programes per 
als tres mitjans. Ras i 
curt: la figura de direc-
tor de TV3, o de Catalu-
nya Ràdio, serà buida 
de continguts. Si no afi-
nes la línia editorial, no 
decideixes la graella, no 
signes els contractes i 
no portes la política de 
recursos humans, per-

què ja hi ha caps d’aquestes res-
pectives àrees amb el teu mateix 
rang... ¿en què consisteix exacta-
ment ser director de TV3 o Ca-
talunya Ràdio? 

Els mitjans de la Generalitat 
han de resoldre urgentment 
aquestes contradiccions, abans 
d’entrar en el fangar que pot re-
sultar un concurs per escollir els 
directors de mitjans. El que hau-
ria de ser un dels llocs més atrac-
tius en periodisme al nostre país 
és, a la pràctica, un camp de mines 
que expulsa molts professionals.

CRÍTICATV
ÀLEX GUTIÉRREZ - CAP DE MÈDIA
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