
Podem Madrid ha presentat una denúncia davant la 
Conselleria de Política Social i Família de Madrid contra 
la cadena de televisió Intereconomía, després que 
aquesta protagonitzés una nova polèmica relacionada 
amb l’homosexualitat i el feixisme. En el seu programa 
Gracias por nada, els assistents van fer broma 
grollerament amb un estudi de la Universitat de Stanford 
en què dos investigadors presentaven un algoritme que 
podia determinar si una persona era homosexual.

Podem denuncia
Intereconomía
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Davant la majoria  
de preguntes convé 
dir sempre la veritat, 
però sense deixar 
caps per lligar

necessari informar-se prèviament 
sobre a què es dedica l’empresa i 
destacar els punts favorables en 
què es pot contribuir a millorar-
la. «S’ha de parlar profundament 
del projecte, tenir les expectati-
ves molt clares i, sobretot, dir-ho». 
 
5. ¿Per què vas deixar l’última feina?
Una altra vegada, té un paper fona-
mental dir la veritat, encara que la 
causa sigui un acomiadament. Sem-
pre es pot preparar la resposta amb 
antelació perquè no sigui tan evi-
dent, però sense deixar caps per lli-
gar, perquè l’entrevistador no ha-
gi d’elucubrar ni descobreixi men-
tides.
 
6. ¿Què opines del teu últim cap?
Encara que us portéssiu fatal, ell fos 

un incompetent, no sabés delegar ni 
treure profit de tu... és millor no par-
lar malament d’excaps (ni excom-
panys), ja que fa la impressió que ets 
algú en qui no es pot confiar. Procu-
ra –encara que sigui difícil– empas-
sar-te el rancor que t’hagi quedat i 
contestar i orientar les respostes de 
forma positiva.

7. ¿Hi ha alguna pregunta?
Al contrari del que pugui semblar, no 
no és la resposta correcta. És veritat 
que no convé cosir a preguntes l’en-
trevistador, però si no se’n fa cap es 
demostra apatia i falta d’interès. A 
més, es pot aprofitar per fer pregun-
tes concretes sobre un departament. 
En cas que no s’hagi parlat del tema, 
aquest és el moment de parlar de les 
expectatives salarials. H33 Un candidat a un lloc de treball, davant l’entrevistador.

l’HDR10+. Aquest format busca la in-
teracció del televisor connectat a in-
ternet (smart TV) amb els nous contin-
guts en UHD.
 «La visualització de produccions 
audiovisuals per streaming està tenint 
un gran impacte entre els consumi-
dors, que cada vegada s’estan distan-
ciant més de la televisió lineal, com és 
el cas del meu fill, que ja només utilit-

za Youtube i Netflix per veure sè-
ries, pel·lícules i programes, i mai 
la televisió convencional (lineal)», 
explica Paul Gray, d’IHS.
 Això no significa que es vegi 
menys tele, sinó que es veu dife-
rent. Segons la GFU, el 60% dels 
joves de 16 a 39 anys veuen més 
televisió que abans. Però cada ve-
gada més gran. H

Els fabricants de 
televisors cada 
vegada mostren més 
interès pels continguts  
que pel continent
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TV-3 anuncia un dèficit 
de 9 milions d’euros
La presidenta en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA), Núria Llorach, va reco-
nèixer ahir al Parlament que «hi ha 
el risc d’acabar l’any» amb un dèficit 
de nou milions d’euros en els comp-
tes de la corporació pel descens dels 
ingressos per publicitat. En la comis-
sió de control de la CCMA, Llorach va 
assenyalar que el pres-
supost de despesa de la 
Corporació s’està com-
plint, però la previsió 
d’ingressos per publi-
citat és d’una reducció 
de nou milions respec-
te a la xifra inicial pres-
supostada.
 La presidenta va ex-
plicar que la Generali-
tat ha fet una aporta-
ció extraordinària de 
3,5 milions d’euros, 
que s’han destinat a la 
compra de continguts 
que no estaven inicial-
ment previstos, de ma-
nera que no redueixen el dèficit. Pe-
rò també va afirmar que, o es té més 
aportació pública, o «difícilment 
una caiguda en publicitat la pot as-
sumir» la corporació. Per aquest mo-
tiu, ha qualificat la situació de «molt 
preocupant», ja que, a la caiguda 
d’ingressos per publicitat s’hi suma 
el no retorn de 12 milions d’euros 
per part del Ministeri d’Hisenda de 

l’IVA de tot l’any.
 Per la seva part, el director de 
TVC, Vicent Sanchis, va assegurar 
que la «gran majoria» de nous pro-
grames de la graella televisiva han 
començat bé, i ha destacat que, 
des de començament de setembre, 
la televisió pública catalana va lí-
der amb dos punts d’avantatge, ai-

xí com la bona dada aconseguida a 
l’agost.  
 El director de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, va afirmar que el re-
torn d’iCat a la FM ha sigut altament 
positiu: «És una bona notícia per a la 
CCMA i per al país», i que a Catalunya 
Informació es començarà a emetre 
un informatiu territorial de tarda i 
un matinal en aranès. H

33 Vicent Sanchis i Núria Llorach.
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