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#015.45 Pel·lícula: El
nombre de la rosa.17.56
Pel·lícula: Sin rastro.19.27
Blue Bloods: familia de
policías: Después del
servicio.21.00 Fama,
¡a bailar!: El Casting
Final.22.05 El tesoro de
Tutankamón.23.03 Late
Motiv.0.04 La Resistencia.
MOVISTARDEPORTES
15.30NBA: San Antonio
Spurs-Phoenix Suns.
17.05 Top 10NBA.17.15
NCAA: Duke Blue Devils-
Pittsburgh Panthers.
18.45 Elegidos.19.45
EuroLeague: Olympiacos
BC-FC Barcelona Lassa.
22.05 Transworld sport.
23.00 EuroLeague: CD
Saski Baskonia-Maccabi
FOX Tel Aviv.
SYFY
15.46 Pel·lícula: Kick-Ass.
Listo paramachacar.
17.40 Pel·lícula: Kick-Ass
II: con un par.19.20 The
Magicians: ¿Quieres jugar
conmigo?20.12 Stargate
SG-1: Espíritus.22.00 The
Magicians: Lost, Found,
Fucked.22.53 Arrow:My
name is EmikoQueen.
23.49 Pel·lícula: Van
Helsing.
MOVISTAR COMEDIA
15.00Risky Business.
16.40 En primer plano.
17.35Rebobine, por fa-
vor.19.20 La tribu.20.55
LocoMundo.21.30 Space
Cowboys.23.40 Cuerpos
de seguridad.
NICK JR.
15.05 Kid-e-Cat.15.10
Max y Ruby.15.35Wal-
lykazam!16.00 Shimmer
and Shine.16.20Nella,
una princesa valiente.
16.35 ¡Kiva puede!16.45

Rusty Rivets.17.00 La Pa-
trulla Canina.17.25 Blaze
y losMonsterMachines.
17.50 TopWing.18.10
Zack&Quack.18.35
Shimmer and Shine.
19.00 La Patrulla Canina.
19.50 Peppa Pig.20.00
¡Kiva puede!20.10Wal-
lykazam!20.40 Zack&
Quack.21.00Bubble Gup-
pies.21.25 TopWing.
BABY TV
16.00 Los primeros
descubrimientosmágicos.
16.30 El patio de la
imaginación.17.00 Ex-
plorando con BabyHood.
17.30Descubriendo con
Vegibugs.18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas.18.30 Juegos de
adivinanzas con Tulli y sus
amigos.19.00 La hora de
la diversión y las nanas en
familia.20.00 La hora del
arte, la actividad y lamúsi-
ca.20.30Música clásica e
historias relajantes.21.00
Cálmate y relájate.
DECASA
15.00Mi boda perfecta.
16.00Vender para com-
prar.17.00De rastros
con Chus.17.30House
& Style.18.00Deco Reto.
18.30De compras en...
19.00 ¿Qué le pasa ami
casa?20.00De sin a con.
20.30Reciclarte.21.00 La
casa demis sueños.22.00
Mi boda perfecta.
VIAJAR
18.22 La Europa de Rick
Steve.19.18 Rick Stein:
escapadas fin de semana.
20.20 Elmundo desde el
aire.21.22 En tren por el
nuevo continente: Estados
Unidos.23.40 Turquía con
SimonReeve.

13.30 Promeses.14.00
BarçaNews.14.15 L’últim
partit del Barça: Girona
FC-FC Barcelona (18/19).
16.00 Barça News.16.15
600’’: FC Barcelona-
Valencia CF (14/15).
16.30 Tots els gols de falta
deMessi.16.45600’’:
FC Barcelona-Valencia
CF (09/10).17.00 El
partit del Barça B: FC
Barcelona B-CE Sabadell

FC (18/19).18.45600’’:
FC Barcelona-Valencia
CF (08/09).19.00Gent
blaugrana: Nina.19.30
Hora B.20.30Hora B.
La tertúlia.21.15600’’:
FC Barcelona-Valencia CF
(92/93).22.001990/91,
la Lliga que ens va portar
aWembley.23.30Hora B.
(Rep.)0.15Hora B. La ter-
túlia. (Rep.)1.15Recorda,
míster: LucienMüller.

14.25 La porteria.
15.25 Punt demira (ST)
17.15 SlowBTV: Vistes
panoràmiques: el port
de Barcelona.17.30
Volcans: Els explora-
dors.18.00Deuwatts:
Enginyeria biomèdica.
18.30 Terrícoles.19.00
Com funcionen les

màquines: Avió d’extinció
de foc, recol·lectora, túnel
de vent, ametralladora.
19.30 BTVNotícies vespre.
(ST)20.15 El temps. (ST)
20.20 BTVNotícies 73.
20.35 Bàsics BTV.21.30
Àrtic.22.20 Codi de barris.
23.20Va passar aquí.
23.50 Terrícoles.

6.26Asha. (ST)6.52 Tom
& Jerry. (ST)7.20 Prodi-
giosa: Les aventures de La-
dybug i Gat Noir. (ST)8.04
En Grizzy i els lèmmings.
(ST)8.39 Comptemamb
la Paula. (ST)9.00 El xai
Shaun.9.35 Pat, el gos.
(ST)9.55 Loopdidoo. (ST)
10.25 El Zack i el Quack.
(ST)11.00 El xou del Sr.
Peabody i en Sherman.
(ST)12.05 L’Òliba i
companyia. (ST)12.58
Doraemon. (ST)13.24
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.
(ST)13.48 Avatar: l’últim
mestre de l’aire. (ST)
14.33 El detectiu Conan.
(ST)15.15 Bola de drac
Z. (ST)16.05Dinotrux.
(ST)16.27 Kazoops! (ST)
16.55 Comptemamb la
Paula. (ST)17.30 ElMic
i els seus amics.17.58

Oddbods. (ST)18.33 Kiko-
riki. (ST)19.05 Lamàgica
Do-Re-Mi. (ST)19.30 Info
K. (ST)19.43 En Grizzy i els
lèmmings. (ST)20.40Un
drama total, acció! (ST)
21.04 El detectiu Conan.
(ST)21.55GRBarcelona.
Inclou:Made in BCN: Re-
sumdelsmillorsmoments
del programa. Sabors de
Sants: De Sants al Poble,
una ruta en què es desco-
breix el districte de Sants.
Es comença a un dels
centres d’activitat i de vida
del barri, elMercat Nou, a
una parada d’olives i con-
serves, i després es visiten
diferentsmuseus del pla
deMontjuïc, especialment
elMNAC. 22.50 Les veus
del Liceu. (ST)23.50 La
Rambla, secrets d’un
escenari. (ST) 0.40GR
Barcelona. (ST) (Rep.)

Pantalles
LaCCMAcontracta ‘artistes’perevitar
formalitzarunarelació laboral comuna
Informe de la Sindicatura de Comptes sobre la producció de programes el 2016

BARCELONA Redacció

Alguns professionals han estat
contractatscomaartistesenlloc
d’haver formalitzat una relació
laboralcomunaamblaCorpora
ció Catalana de Mitjans Audio
visuals (CCMA), segons posa en
relleu el darrer informe emès
per la Sindicatura de Comptes
deCatalunya.
L’informe, presentat pel sín

dic Jordi Pons i aprovat pel ple
de la Sindicatura en la sessió del
12 de desembre del 2018, ha tin
gut com a objectius comprovar
que els estats financers de la
CCMAcorresponentsal’exerci
ci 2016“hanregistratdemanera

adequada les operacions vincu
lades a la producció de progra
mes”, com també “analitzar les
desviacionsentreel costpressu
postat i el real”.Tambéhadeve
rificar el compliment de la nor
mativa interna que en regula la
gestió, i avaluar els sistemes i
procediments establerts per la
CCMA per ferne el seguiment,
lagestió i el control.
Amb aquesta finalitat s’han

analitzat les despeses directes
imputades a la producció de
programes, i s’apunta que du
rant l’exercici 2016 la despesa
del fons de programes de la
CCMA va ser de 172,01 milions
d’euros,queequivalaun55,94%

de les despeses del compte de
pèrdues iguanys.
L’informerecordaqueelCon

sell de Govern del 10 de febrer
del 2016 va aprovar la norma re
guladoradelprocedimentdese
lecció i contractació de contin
gutsaudiovisualsperalsmitjans
de comunicació de la CCMA, i
enaquesta línia indicaqueensis
programes “es van produir in
crements significatius de costos
que la CCMA justifica per les
pressions del mercat i pels ín
dexs d’audiència, principal
ment”.Tambés’apuntaquehiva
haver un increment de costos
significatiuenel contracte subs
crit ambIntracatalònia,SApera

la prestació de diversos serveis.
L’informe posa en relleu que

“alguns professionals han estat
contractatscomaartistesenlloc
de formalitzarse una relació la
boralcomuna”, ique“els ingres
sospervendesdeprogramesvan
continuar sent baixos l’exercici
2016, i, si bé van augmentar el
2017, encara sónmolt reduïts”.
Finalment, en l’informees fan

diverses recomanacions que
contribuirien a corregir alguns
d’aquests aspectes assenyalats,
comaraquelaCCMA“hadevet
llar perquè es compleixi estric
tament la seva norma regulado
ra del procediment de selecció i
contractaciódecontingutsaudi

ovisuals i revisarla i adaptarla,
siescau,perferlamésoperativa
i facilitarne lagestió”.
Més recomanacionsde la Sin

dicatura són que “es potenciï la
realització d’auditories de pro
duccions i que es valori la possi
bilitat d’incloure l’obligatorietat
de presentar liquidacions audi
tades per a determinades pro
duccions”, a més d’impulsar la
venda de programes de produc
ció pròpia, “perquè la recupe
ració de part del cost dels pro
grames a través de la seva venda
permetriaaugmentar laproduc
ció i finançar nous projectes i
queno s’haguessin d’augmentar
lesaportacionspúbliques”.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Entrada a les instal∙lacions que Televisió de Catalunya té a Sant Joan Despí

BARCELONA Redacció

Facebook, que hauria estat pa
gant –en secret i des del 2016–
personesd’entre13 i35anysper
què es deixessin espiar mitjan
çant la instal∙lació d’una aplica
ció,hadecidit tancaraquestpro
grama després que el portal
TechCrunch revelés aquest tipus
de pràctiques en una investiga
ció fetapúblicaahir.
Segons aquest mitjà digital, la

xarxasocialpagavafinsa17,5eu
ros mensuals (20 dòlars) a
aquells que s’instal∙lessin una
appd’investigacióquerastrejava
tota mena de dades del telèfon
dels usuaris que acceptaven
l’ofertadeFacebook.

Facebookvapagaradolescents
perquèesdeixessinespiarelmòbil

Perlasevabanda,Facebookva
confirmar l’existència d’aquest
programa, però no està d’acord
amb la interpretació que se n’ha
fet. “Els fets clau sobre aquest
programad’investigaciódemer
cat s’estan ignorant”, va dir un
portaveu de Facebook en un co
municat. “Nohihaviaressecret i
nohi va haver espionatge, ja que
totes les persones que es van
inscriure van passar per un pro
cés en què es va sol∙licitar el seu
permís i se’ls va pagar per parti
ciparhi”.
Amés, Facebook va assegurar

que “menys d’un 5% dels parti
cipants eren adolescents i tots
tenien formularis de consenti
ment signatspels seuspares”.

Un cop instal∙lada l’aplicació,
la xarxa social tenia accés a in
formaciócomaramissatgesa les
xarxes socials, xats demissatge
riainstantània–incloenthifotos
i vídeos–, correus electrònics,
recerques al web, activitat de
navegació i informació contínua
de geolocalització. De moment,
l’aplicació s’eliminarà per a iOS,
tot i queescontinuaràexecutant
endispositiusAndroid.
L’aplicació s’administrava

mitjançant els serveis de proves
Applause, BetaBound i uTest
per encobrir la participació de
Facebook, per la qual cosa la
xarxa social feia servir els seus
privilegis com a membre del
programa de Desenvolupadors

Empresarials de Facebook que
Apple té. Segons la companyia
de la poma, “aquest programa
està pensat únicament per a la
distribució internad’aplicacions
dins d’una organització”, va in
dicar un portaveu. Amés a més,
l’aplicació en qüestió eludia
també altres normes d’Apple.
“Facebook l’ha estat utilitzant
per distribuir una aplicació de
recol∙lecciódedadesdelsconsu
midors,cosaqueésunaclaravio
lació del seu acord amb nosal
tres”, vaafegir.
PeraquestaraóApplehadeci

dit retirar a Facebook el seu cer
tificatdedesenvolupadord’apli
cacions empresarials, fet que li
impedeix de distribuir aplicaci
ons internes en iOS, i deixa els
treballadors de Facebook sense
accésaaplicacionscomversions
de prova de futures actualitzaci
ons i aplicacions internes, com
araunserveiperaltransportdels
empleats.c

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrillatv.lavanguardia.com/

LaCorporació justifica
els incrementsenels
costosdesisprogrames
adduint lapressiódel
mercat i l’audiència

TECNOLOGIA


