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fer gràcies a programes tenyits 
de rosa (i ben extensos): Caza-
mariposas i Viva la vida. 

D’altra banda, la plata d’Adri-
ana Cerezo a taekwondo es va 
convertir en la prova olímpica 
més seguida: 188.000 especta-
dors i una quota del 13,9%. Bones 
audiències també per a l’Alema-
nya-Espanya d’handbol masculí: 
172.000 seguidors i un 14,5%. 
L’amistós del Barça i el Girona va 
quedar a prop: 162.000 fidels i un 
14,1% de share.

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies migdia 
            TV3+3/24  14.30                333.000    23,2% 
02     Telenotícies vespe 
            TV3+3/24  21.00               290.000    21,6% 
03     JJOO: taekwondo <49 kg femení 
            LA 1  14.30                             188.000    13,9% 
04    Informativos T5 15.00 
            TELECINCO  15.00              185.000     12,5% 
05     Cinema: Mor un altre dia 
            TV3  22.05                              185.000     12,7%
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Els informatius  
i el cinema de TV3 no 
poden amb el safareig 

Tot i que els Telenotícies i la 
pel·lícula de James Bond Mor un 
altre dia van ocupar tres de les 
cinc posicions del top 5 d’emissi-
ons més vistes, la pública es va 
haver de conformar amb la sego-
na plaça, perquè Telecinco va 
ser, una jornada més, la televisió 
més seguida pels catalans. Ho va 

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

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Desestiussar-se 
Tenir ganes de fer vacances  

i oblidar la feina. 
@frandomenech 

oPPinió PParticular 
Creure que l’idioma que  

es parla de Mèxic a Xile és  
el mateix i el que es parla a 

Catalunya, les Balears i el País 
Valencià, no. 

@banditcatbdn 

Farmàcia 
Fa més feina que la religió  

per fer anar més catòlic. 
@JaumeRei

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

Generalitat Valenciana
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Començarem la setmana amb un dilluns variable i 
insegur, amb ruixats que al matí podran afectar 

comarques de Ponent i del sud i a la tarda del terç 
nord del país. La calor serà molt moderada.

Els xàfecs d’aquest dilluns seran els únics de tota la 
setmana. Regueu flors, plantes i, si cal, el cotxe.

A mesura que avanci la setmana la calor anirà a més. 
Dissabte tindrem entre 5 i 8 graus més que avui.
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Betevé ha de ser un bastió, 
però no un búnquer

El director de Betevé, Ser-
gi Vicente, ha alçat la veu 
d’alarma: el canal té un 

dèficit creixent que el fa insoste-
nible. Segons es desprèn del seu 
comunicat, l’Ajuntament ha dei-
xat clar que no pensa anar resca-
tant el canal cada any, com ha 
passat aquests dos últims. La si-
tuació recorda en molts aspectes 
la de TV3: la majoria de 
despeses corresponen 
al personal i això esca-
nya –sobretot en la tele-
visió municipal– la pos-
sibilitat de comprar 
programes. 

La primera cosa que 
cal tenir present és que 
els treballadors van ser 
tradicionalment mal-
tractats per l’empresa. 
Durant molts anys Be-
tevé tenia poquíssima 
gent contractada i la 
majoria dels que feien la televi-
sió prestaven el servei a través de 
productores. Com que cada pocs 
anys es renovava el concurs, 
molts acumulaven lustres fent la 
mateixa feina però anant saltant 
d’empresa i perdent l’antiguitat 
en cada canvi.  

Però, al mateix temps, Betevé 
pateix el problema de tants i 
tants mitjans creats en el vell pa-
radigma comunicatiu i econò-
mic: l’estructura i algunes de les 
maneres de funcionar han que-
dat obsoletes o, com a mínim, ro-

vellades. El repte, per tant, és 
aconseguir emprendre la revo-
lució de model que necessita el 
canal preservant al màxim la se-
guretat laboral d’una plantilla 
que ha hagut de batallar molt per 
veure finalment reconeguts els 
seus drets. 

L’ingredient imprescindible 
per poder fer totes dues coses 

són, malauradament, els diners. 
És l’Ajuntament qui té la clau. És 
qui ha d’invertir per posar en 
marxa un procés de reconversió 
industrial per a una televisió que 
precisament va destacar pel seu 
caràcter innovador i àgil. La co-
bertura de les manifestacions 
per la sentència de l’1-O va ser un 
moment de glòria per a Betevé, 
perquè va firmar una cobertura 
a peu de carrer molt més fresca 
i propera que no la de TV3. Des 
del canal es poden aplicar idees 
i mesures concretes, més o 

menys quirúrgiques, però un 
procés de canvi profund té cos-
tos. Si l’única eina que es deixa a 
la direcció és la destral per em-
prendre una retallada dràstica, 
el mitjà pot patir, i molt. 

Betevé ha de ser un bastió: del 
servei públic, dels formats ima-
ginatius, del lligam amb el teixit 
de la capital del país... Però no ha 

de ser, en canvi, un bún-
quer on tot es fia a la pro-
ducció interna. Cal oxi-
gen i això es pot aconse-
guir amb una partida 
pressupostària tancada a 
diversos anys vista –és a 
dir, finita– que lubriqui 
aquesta reconversió ne-
cessària. Amb data final i 
amb objectius a aconse-
guir. Si no, es corre el pe-
rill d’una polarització ex-
cessiva entre la direcció i 
els treballadors. TV3 tor-

na a ser l’exemple: el procés per 
pactar les sortides va ser durís-
sim, però al final les més de tres-
centes persones que en van mar-
xar es van acollir a baixes volun-
tàries. Els comuns –amb els su-
ports que pertoqui– poden 
marcar el camí que tard o d’ho-
ra haurà d’emprendre també 
TV3. O això o un increment 
substancial de pressupost, difí-
cil de vendre políticament ara 
mateix. Però està en joc la super-
vivència de dues eines necessà-
ries, per a la ciutat i per al país.
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