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

COORDINA: FRAN DOMÈNECH

Zoommergir-se 
Encadenar diverses  

reunions per  
videoconferència.  

@frandomenech 

Crashtanyada 
Accidentada celebració  

de Tots Sants.  
@jmlapeyra 

CAmP NOuVETAT 
Estadi del @FCBarcelona_cat 

on l’equip continua immers en el 
mal joc i els pèssims resultats. 

@banditcatbdn

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

Generalitat Valenciana

DICCIONARA

Renovar la Corporació  
(dos anys després)

S’han complert dos anys 
des que les forces polí-
tiques van pactar la no-

va llei de la Corporació, que ha-
via de permetre la renovació 
dels càrrecs directius. Ha sigut 
en va: el consell de govern de 
l’ens sobreviu amb 
només quatre dels 
seus sis membres, 
tots amb el mandat 
caducat. En una situ-
ació normal, això no 
seria especialment 
greu. És a dir, seria 
una anomalia d’aque-
lles que no deixa 
massa bé la classe po-
lítica, però la casa 
s’aniria gestionant i, 
mira, qui dia passa 
any empeny. 

Però resulta que 
TV3 està en una situ-
ació crítica. El volcà 
de l’streaming està canviant la 
configuració d’aquesta illa que 
anomenem Comunicació de 
Masses, i el canal públic sembla 
aquell veí aferrat a quedar-se a 
casa tot i que cada vegada té 
més a prop la lava. Aquesta pa-
ràlisi no és atribuïble als direc-
tius: quan hi parles, bé que te-
nen idees sobre com reformu-
lar la cosa. Ara bé, per fer un 
canvi profund fan falta dos ele-
ments. El primer, que els qui 
encapçalin la Corporació tin-
guin al darrere el suport del 

Parlament per al qual treba-
llen. Sense aquesta legitimitat, 
l’abast de la transformació neix 
capada d’entrada. El segon ele-
ment són els diners i, com que 
hi ha hagut canvi de partit a la 
presidència de la Generalitat, 

això acaba estant lligat també a 
la designació de nous càrrecs. 

Perquè la renovació, al cap i 
a la fi, no és important en si ma-
teixa. Caldrà fiscalitzar, esclar, 
quins candidats proposen els di-
ferents partits. Si hi envien pro-
fessionals valuosos o els exce-

dents que han quedat despen-
jats de la repartidora de càrrecs 
públics. (Poden ser totes dues 
coses, però ja m’entenen.) I si hi 
envien comissaris polítics o per-
sones compromeses amb la 
(re)construcció d’uns mitjans 

nacionals a l’altura 
dels temps que corren. 

La travessa dels 
noms genera morbo, 
esclar. Però desvia 
l’assumpte del verita-
ble debat que cal tenir: 
la reformulació del 
servei públic audiovi-
sual. És a dir, com ho 
fem per tenir el que in-
formalment en diem el 
Netflix català, com re-
cuperem l’audiència 
infantil i jove, què fem 
amb el canal esportiu, 
que té una audiència 
residual, com podem 

tenir una ficció que tingui pre-
sència als mercats internacio-
nals, com aconseguim –en de-
finitiva– que aquesta eina fona-
mental per al català sigui el mà-
xim d’eficient i efectiva. 

(Coda: Corre la brama que es 
vol crear una direcció única per 
a TV3 i Catalunya Ràdio. És 
una mesura curiosa, i que em 
genera dubtes perquè abans de 
poder aplicar-la caldria fer un 
munt de coses. Però això hau-
rà de ser matèria per a un pro-
per article.)

CRÍTICATV
ÀLEX GUTIÉRREZ - CAP DE MÈDIA

Crisi 
El canvi de paradigma en 

l’audiovisual ha deixat TV3 
en una situació crítica 
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Tots Sants amb moltes hores de cel clar a Ponent i 
al sud, i un temps més insegur i variable al Pirineu i 
a les comarques del nord-est. Es giraran tramunta-
na i mestral i al migdia l’ambient serà menys càlid.

La propera matinada serà força més freda que les últi- 
mes. Demà envieu la canalla ben abrigada a l’escola.

El descens tèrmic farà que dijous la cota de neu baixi 
fins als 1.000 metres. Veurem flocs fora del Pirineu.
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MARC CANDELA
ELTEMPS

ELRÀNQUING

01    Forest                                                       

02    TouchRetouch 

03    AutoSleep 

04   Monasterio El Escorial 

05    Threema 

06   Luwian                                                                        

07    WorkOutDoors 

08   CryptoTab Browser 

09   EpocCam 

10    Palacio Real de Aranjuez 

Aplicacions de pagament més 
descarregades a l’App Store  

01    HotSchedules                                    

02    Toca Life: Hospital 

03    Ultimate Ghost Detector 

04   Scanner Radio Pro 

05    Las Semanas Mágicas 

06   Screen Mirroring Pro                                        

07    Torque Pro 

08   TouchRetouch 

09   Toca Life: Neighborhood 

10    My Aurora Forecast

Aplicacions de pagament més 
descarregades a Google Play  


