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incidir el programa de Cristina 
Puig i la pel·lícula, el lideratge va 
ser majoritàriament per a TV3, 
però a mitjanit es va girar la trui-
ta i la caiguda d’audiència del 
FAQs a partir de la matinada va 
acabar perjudicant-li l’audiència 
mitjana, que és la referent a l’ho-
ra d’elaborar els rànquings.  

Amb tot, TV3 va aconseguir 
situar-se com a cadena més vis-
ta de la jornada i manté sis dèci-
mes d’avantatge al juny respecte 
Telecinco.

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies vespre 
            TV3+3/24  21.00                358.000    22,6% 
02     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30                350.000    23,6% 
03     Informativos T5 15.00 
            TELECINCO  14.59               251.000    16,3% 
04    Cinema: Los próximos tres días 
            ANTENA 3  22.00                213.000     12,7% 
05     FAQs: preguntes freqüents 
            TV3  22.09                              197.000     13,2%
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El cinema guanya  
el duel de dissabte al 

‘Preguntes freqüents’  
El FAQs va marcar una de les au-
diències més discretes del curs, 
amb 197.000 espectadors de mit-
jana, la qual cosa va fer quedar l’in-
foxou per sota del cinema d’Ante-
na 3, que en va aconseguir 213.000 
i es va convertir, doncs, en l’emis-
sió més vista del prime time de dis-
sabte. Durant l’estona que van co-

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

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Cocavergonya 
Persona que s’emporta sense 

pagar dolços típics de Sant Joan. 
@frandomenech 

G Set i partit 
Quan les potències  

occidentals volen acabar  
amb el protagonisme de la  

Xina a tot el món.  
@banditcatbdn 

Vacantces 
Plaça provisional de molts 
treballadors durant l’estiu.  

Marta López

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

Generalitat Valenciana
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Avui la calor no afluixarà i, de fet, fins i tot 
s’intensificarà en força comarques interiors. 

Ambient de rigorós estiu en un dilluns amb molt de 
sol i només algun ruixat aïllat de tarda al Pirineu.

Aquest vespre, després de la posta de sol, mireu en 
direcció oest: veureu la Lluna, Mart i Venus alineats.

La primera calorada forta de l’estiu s’acabarà dijous 
de manera sobtada: refrescada clara i alguns ruixats. 
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MARC CANDELA
ELTEMPS

Franz Kafka al Consell  
de l’Audiovisual de Catalunya

La situació al CAC és kafki-
ana. El nomenament 
d’Yvonne Griley com a di-

rectora general d’Afers Interre-
ligiosos comporta la seva sortida 
de l’organisme: no pot acceptar 
el càrrec si abans no renuncia a 
la seva condició de 
consellera. Ara bé, 
quan ho faci, el bloc 
constitucionalista tin-
drà automàticament 
la majoria: Daniel Si-
rera (nomenat a pro-
posta del PP) i Carme 
Figueras (PSC) po-
dran imposar les seves 
postures davant un 
Roger Loppacher 
(Junts) sense cap cor-
religionari ni aliat. En 
el moment d’escriure 
aquestes línies, Griley 
no ha consumat la se-
va sortida. I Junts 
busca una solució a contrarellot-
ge per fer efectiu el nomena-
ment sense deixar perdre un 
Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya que té sobre la taula ex-
pedients tan delicats com la ven-
da de 8TV o el repartiment de 
freqüències de FM. 

El més natural, esclar, seria 
renovar el CAC. Alguns dels con-
sellers ja fa més de cinc anys que 
tenen prorrogat el mandat, i la 
sala de plens cada cop té més ca-
dires buides després de la marxa 
de Salvador Alsius, Eva Parera i, 

si s’esdevé, Yvonne Griley. Però 
la renovació difícilment es farà, 
perquè l’organisme està en el 
mateix sac on hi ha la Corpora-
ció i el Síndic de Greuges, a l’es-
pera que ERC, Junts i el PSC 
–com a mínim– es posin d’acord 

per a un nou repartiment de càr-
recs. El fracàs del sistema és evi-
dent. Forçar consensos queda 
molt bonic en una llei, però rares 
vegades funciona a la pràctica. 
Betevé és l’única excepció que se 
m’acut, a Catalunya. En la resta 
de casos, el pes de les sigles és, 

com a mínim, tan important 
com la vàlua professional dels 
ocupants. 

I aquesta situació agònica és 
pot cronificar. Al PSC no li inte-
ressa renovar el CAC –a menys 
que n’hi ofereixin la presidència, 

en la fase de mercadeig 
del pack– ni Junts té 
cap pressa per rellevar 
una presidenta (en 
funcions) de la Corpo-
ració de la seva corda 
política. ERC té la legi-
timitat que aporta la 
presidència de la Ge-
neralitat, però en 
aquesta negociació hi 
seurà amb la debilitat 
de tenir el factor temps 
a favor dels rivals. 

El millor escenari 
passa perquè els par-
tits assumeixin que 
aquests organismes 

només funcionaran si els noms 
es proposen pensant en la neces-
sitat urgent de reformar-los. No-
més si els tècnics guanyen els co-
missaris polítics –expressat pel 
broc gros– hi pot haver futur per 
a aquests dos pilars de l’espai ca-
talà de comunicació. I podran 
recuperar una transversalitat 
perduda en aquests anys de po-
larització. La qual cosa no vol 
dir, per cert, renunciar al seu ca-
ràcter d’estructures nacionals 
en favor del país i la seva llengua, 
sinó precisament el contrari. 

CRÍTICATV
ÀLEX GUTIÉRREZ - CAP DE MÈDIA

Urgència 
El bloqueig pot paralitzar  

la venda de 8TV i el 
repartiment de la FM 


