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CULTURES COMUNICACIÓ

La crisi de la Covid-19 ensorra la
capacitat inversora de la CCMA
 Llorach, Sanchis i Gordillo van comparèixer ahir davant de la Comissió

de Control de l’actuació de la corporació al Parlament de Catalunya
REDACCIÓ MANRESA

n «La crisi per la Covid19 ha ensorrat la capacitat d’inversió de la
CCMA en producció audiovisual».
Així va qualiﬁcar ahir al matí al
Parlament de Catalunya la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Núria Llorach, la situació
econòmica de l’ens públic audiovisual per la forta caiguda dels ingressos publicitaris. «Hem valorat
en 14,5 milions d’euros la previsió
de caiguda de la publicitat, però la
davallada podria ser encara molt
més gran atenent les últimes pre-

visions del PIB».
Llorach va donar detalls de les
accions iniciades a la CCMA:
«Hem preparat un pla de contenció que afecta partides de despeses
importants, com les de la compra
de continguts audiovisuals, i també hem ajornat les inversions tecnològiques previstes». I va alertar
de l’impacte d’aquestes mesures
sobre la producció de continguts i
les graelles d’emissió els pròxims
mesos. En aquest sentit, va voler
posar en valor els esforços per
mantenir l’activitat al sector audiovisual, molt afectat per la pandè-

mia: «La CCMA treballa, juntament amb el Departament de Cultura, en un conveni per possibilitar
una inversió de 6 milions en producció audiovisual independent».
Sobre l’adaptació a la situació de
pandèmia i conﬁnament per la
Covid-19 i la seva afectació a la
CCMA, els responsables de l’ens
públic van explicar quins han estat
els criteris de prevenció aplicats
per al personal i quina ha estat
l’adaptació de la programació i
dels nous formats de treball. «Des
del 14 de març ﬁns a la recuperació
total de l’activitat, totes les deci-

sions que prenem se sotmeten al
criteri de manteniment del servei
públic i de protecció de la salut del
personal, i cada pas de la desescalada es fa amb informació permanent amb els comitès d’empresa
de TV3 i Catalunya Ràdio», va explicar Llorach.
Tant Llorach, com Vicent Sanchis, director de TV3, i Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i
dels Mitjans Digitals de la Corporació, van remarcar l’esforç dels
mitjans de la CCMA per oferir una
programació de servei públic que
ha estat «essencial» en aquesta crisi pel coronavirus, i que ha tingut
un gran seguiment. En aquest sentit, Sanchis va destacar el ferm lideratge de TV3, que s’allarga 33
mesos ininterromputs, i el creixement de les audiències en l’àmbit
digital, que en continguts infantils
del Super3 s’ha més que doblat,
amb un increment del 135%.
En el seu torn, Gordillo va destacar l’esforç dels professionals de
la ràdio pública i en l’àmbit dels

mitjans digitals el llançament de
nous productes digitals i la potenciació de formats en directe.
El documental «El cas Rosell»
En el seu torn de respostes, Vicent
Sanchis va remarcar, sobre el documental El cas Rosell, que ell no
ha intervingut en l'edició del documental: «No són competència
meva els continguts d'esports, ja
que depenen d'una altra direcció
corporativa, que està al mateix nivell que la direcció de TV3». També va recordar que el Consell Professional d'Informatius i Esports
de TV3 havia analitzat el tema a
fons i, després d’escoltar totes les
parts, havia conclòs que les modiﬁcacions s’havien fet «amb criteris
informatius» i que «no alteren la
tesi del documental». Per això,
com va recordar Sanchis, el Consell Professional, com a òrgan de
representació dels periodistes de
TV3 per a l’àmbit d’informatius i
esports, no aprecia «cap acte de
censura».

LA PROGRAMACIÓ DE TV
«La Sexta Noche» repassa
com ha anat la setmana

«Món Maker», dedicat a
una disfressa de samurai

El Parc Natural del
Montgrí, a «Animalades»

LA SEXTA | 21.00 H

SUPER3 | 9.30 H

LA 2 | 13.30 H

Iñaki López i Verónica Sanz analitzen
la setmana a La Sexta Noche, amb reportatges, entrevistes i tertúlies marcades
per la resposta a l’actual crisi sanitària
global.

Rafael Vives i Juliana Canet ensenyaran als més petits a fer una disfressa
de guerrer samurai, un arc, una fletxa
i una tauleta en aquesta entrega del
programa de treballs manuals.

En aquest episodi de la sèrie documental Animalades, Evelyn Segura parla
amb Marc Marí, director del Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes sobre
la riquesa biològica de la zona.

TV3
06.00 Notícies 3/24. O
13.50 Zona zàping. (R) O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.50 Tarda de cine. P O Sense rastre. Jill Parrish arriba un
dia a casa després de treballar
durant un torn de nit i descobreix
que la seva germana, la Molly,
ha estat segrestada. La Jill està
segura que ha estat el mateix individu que la va segrestar a ella
mateixa un any abans i del qual
va aconseguir escapar.
17.25 Tarda de cine. P O Confia
en mi. Una jove adolescent comença a xatejar amb un nou
amic desconegut. La seva vida
familiar fa que la noia se senti
cada vegada menys compresa,
motiu pel qual es refugia en
aquest estrany i decideix cedir-li
tota la seva confiança.
19.05 TV3xunTUB. O Espai
que recull els grans moments televisius de la temporada de TV3.
19.40 Zona zàping. (R) O
20.00 Atrapa’m si pots. O Programa de preguntes i respostes
que convida l’espectador a participar des de casa seva.
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 Preguntes freqüents. O
Anàlisi de la realitat catalana que
combina la informació més rigorosa amb l’humor i l’entreteniment, i que dona veu als protagonistes. Amb Cristina Puig. Amb
la col·laboració deQuico Sallés i
Pilar Rahola.
00.10 Un home dur. P O
Quan l’agent d’inversions milionari
James King és acusat de frau i
condemnat a passar una temporada a l’ombra a la presó de San
Quentin, el jutge li dona 30 dies
per arreglar els seus assumptes
pendents.

Super3/33
10.00 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
11.00 La família del Super3. O
11.27 Els germans Kratt. O
12.33 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
13.30 Els bons ossos bruns: Ja
és primavera! O
14.08 Oddbods. O
14.44 El xai Shaun.
15.32 Angry Birds, la pel·lícula.
P O Es descobreix per fi per
què estan tan enfadats els ocells.
La pel·lícula porta l’espectador a
una illa poblada enterament per
aus felices que no volen. O gairebé.
En aquest paradís, el Red, un ocell
amb problemes de mal geni, el
veloç Chuck i el volàtil Bomb mai
han acabat d’encaixar. Però quan
l’illa rep la visita d’uns misteriosos
porcs verds, han de ser aquests
insòlits marginats els que descobreixin què tramen aquests porcs.
17.00 Súper 4. O
18.15 En Grizzy i els lèmmings.

O

19.03 Kukurota. O «Els escatats». Amb Pau Ferran.
19.30 Manduka fet a casa. O
«Pizzuca».
19.39 Manduka. O «Experiment
d’albergínia-Dani Jiménez».
20.05 Oddbods. O
21.08 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
21.55 Concerts confinats. O
23.10 Documentals en confinament. O
00.10 Concerts 33.
01.25 La ciutat àrtica. O «La
ciutat dels ossos». De les tres espècies d’os que viuen a Alaska,
una d’elles, l’os negre, fa voltes
habitualment per Anchorage, la
ciutat àrtica.
02.15 Ciutats de mar. «Marsella».

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. O
08.50 MasterChef. (R) O
12.00 Viaje al centro de la tele.
(R) O «Momentazos Un, dos,
tres».
13.00 Coronavirus: Última
Hora. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 Sesión de tarde. P O
Quien siembra amor... La Julie,
una pagesa de 35 anys, ajuda el
Djibril, un immigrant de Mali, donant-li feina en una granja. La
Julie, a canvi, li demana que es
faci passar pel seu xicot.
17.30 Sesión de tarde. P O
Los padres de ella. El Greg ha
d’assistir al casament de la germana de la Pam, la seva nòvia.
Llavors aprofita l’ocasió per demanar-li matrimoni i mostrar als
sogres que té bones intencions.
19.10 Cine de barrio. P O Las
panteras se comen a los ricos. El
José és un solter ric i independent
que després de tres anys de
relació amb el seu amant decideix
deslliurar-se d’ella.
20.30 TVEmos. (R) O
21.00 Telediario 2. O
21.45 Informe semanal. O
22.15 Agosto. P O La família
Weston es reuneix a la seva casa
d’Oklahoma, amb motiu del funeral del pare, que ha mort en
circumstàncies estranyes. El retrobament serveix per fer aflorar
tots els conflictes i retrets soterrats
pel temps. La mare, greument
malalta, i les tres filles, amb una
vida sentimental desastrosa, centren el conflicte.
00.05 3 generaciones. P El
Ray és un adolescent transgènere
que decideix sotmetre’s a una
operació de canvi de sexe de
dona a home.

08.35 Los más...
12.30 Ahora caigo. (R) O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O
15.55 El tiempo. O
16.00 Multicine. P Familia bajo
sospecha. L’Anna, una jove mare
soltera d’origen humil, es casa
amb el Guillaume, un atractiu i
brillant cirurgià que podria salvar
la vida del seu fill.
17.45 Multicine. P Sueños robados. Una dona perd de vista la
filla petita mentre atén una trucada de telèfon. En tan sols uns
segons, la nena desapareix.
19.20 Multicine. P Amistad obsesiva. Després de molts anys
d’internament, la Vanessa s’escapa
d’un hospital psiquiàtric amb una
clara intenció, venjar-se. El pla
surt com està previst, ja que aviat
fa amistat amb la Heather, una
advocada brillant, amb qui té un
accident sense importància que
li permet introduir-se fàcilment
en la seva vida. No obstant això,
l’arribada del xicot de la lletrada
entorpeix el seu pla. Però la Vanessa no pensa rendir-se.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O
21.55 El tiempo. O
22.10 El peliculón. P O 10
000 a. C. Odissea ambientada
en una edat de mites. En una
tribu de les muntanyes, el jove
D’Leh troba l’amor en l’Evolet.
Una banda de guerrers assalta
el seu llogaret i la segresta, així
que el D’Leh decideix liderar un
petit grup de caçadors per perseguir-los. Quan s’aventuren en
terres desconegudes, descobreixen que hi ha més civilitzacions.
00.00 En el nombre del rey.

06.45 I love TV: lo mejor.
07.55 Mejor llama a Kiko.
08.25 Got Talent España. (R)
11.20 Más que coches. Amb Carolina Alcázar. Espai dedicat als
cotxes més potents del mercat.
12.10 Supervivientes: Diario.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.

09.30 La gran escapada italiana
de Jamie. (R) O Avui: Sicilia,
Marítimo, Monasterio i Las Marcas.
11.05 Noms propis. (R) O
11.30 Calidoscopi.
11.50 Aquí hay trabajo. O
12.20 El hombre y la tierra:
fauna ibérica. O «Los señores
del bosque».
13.20 Animalades.
13.45 A mi yo adolescente. O
«Generaciones».
14.30 La 2 express. O
14.40 La felicidad está en el
plato. (R) O «Alaska».
15.05 Activa2. (R) O
15.35 Saber y ganar fin de semana. (R) O
16.20 Grandes documentales.
(R) O Inclou «El canal de Kazinga: paraíso de hipopótamos»
(R) i «Los campeones de la sabana» (R).
18.00 80 cm. O «Gran Canaria».
18.30 Las rutas de... «Valencia,
el levante acogedor».
19.25 En busca del Orient Express. O
20.10 El círculo maléfico de
Hitler. O
22.00 El cine de La 2. P O En
la sombra. La vida de la Katja
s’esfondra quan el seu marit i el
seu fill moren en un atemptat.
La policia deté de seguida uns
sospitosos i la Katja es veu immersa en un complicat procés
judicial. El Danilo, advocat i millor
amic del seu marit, porta el cas i
fa tot el possible per donar-li el
suport necessari a la Katja, qui,
encegada pel dolor, només pensa
en què es faci justícia.
23.45 La noche temática. O
Inclou «En busca de Hedonia» i
«La naturaleza humana».

09.40 El encantador de perros.
10.30 Especial Callejeros viajeros. «Viajeros de lujo».
11.25 Callejeros viajeros. «Abu
Dhabi».
11.55 Planes Cuatro.
12.15 Callejeros viajeros. Inclou
«Dubái, capital del lujo» i «Cuatro
al día».
15.00 Noticias Deportes Cuatro.
E O Programa que ofereix un
resum dels partits de la jornada.
15.20 Deportes Cuatro. E O
Espacio dedicado a la información
de actualidad deportiva.
15.25 El tiempo. O
15.30 Home cinema. P War
Horse (Caballo de batalla). Relat
sobre un noi anomenat Albert i
el seu estimat Joey, un cavall de
granja. Durant la Primera Guerra
Mundial, el pare de l’Albert ven
el Joey a la cavalleria de l’exèrcit
britànic per lluitar al front.
18.10 Home cinema. P Camino
hacia la victoria. Ben Crane és
un preparador de cavalls reconegut i accedeix als desitjos de
la seva filla, la Cale, de posar en
forma un corser ferit perquè
guanyi la copa de Breeders.
20.00 Cuatro al día. O
20.50 Deportes Cuatro. E O
21.10 El tiempo. O
21.20 First Dates. (R)
22.05 El blockbuster. P Contraband. Fa temps que Chris Farraday va deixar el món de la delinqüència, però quan el seu cunyat, l’Andy, fica la pota en un assumpte de drogues encarregat
pel seu implacable cap Tim Briggs,
el Chris es veu obligat a tornar a
fer el que millor se li dona, passar
contraban, per pagar el deute de
l’Andy.
00.05 El padre de Caín. P

P

O

15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
15.50 El tiempo. O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García. Repàs dels assumptes
més destacables de la setmana.
Inclou actuacions musicals i entrevistes en profunditat, en què
tant personatges coneguts com
convidats anònims expliquen la
seva participació en algun fet
destacable actual.
21.00 Informativos Telecinco.

O

21.45 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
21.50 El tiempo. O
22.00 Sábado deluxe. Programa
que recull els esdeveniments amb
més interès de la crònica social i
dels seus protagonistes. Inclou,
a més, una entrevista a un personatge conegut i un espai de
debat entorn de temes concrets
sobre l’entrevistat. Amb la col·laboració deLydia Lozano, Belén
Esteban, María Patiño i Gema López.
01.55 Supervivientes: Diario.
02.40 El horóscopo de Esperanza Gracia. La tarotista Esperanza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia.
02.45 La tienda en casa.

