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1. INTRODUCCIÓ 
 

En un context en què han aparegut noves formes de periodisme que ens permeten estar 

més connectats a tot allò que passa al nostre voltant, curiosament la informació està 

desapareixent en alguns mitjans de comunicació. La funció de la televisió està cada 

vegada més encaminada a entretenir que no pas a informar i entretenir. A totes hores 

del dia, si engeguem la televisió, trobarem que aquells canals més vistos per la societat 

ens estan proporcionant programes d’entreteniment, de show, d’espectacle. Més enllà 

dels informatius, existeixen pocs espais que es centren única i exclusivament en 

analitzar l’actualitat des d’un punt de vista crític i a aportar noves informacions d’allò que 

és notícia. Com a conseqüència, la formació d’opinions variades i fonamentades serà 

més complicada, ja que faltarà un mitjà per ajudar-nos a alimentar-nos d’aquestes 

informacions i dades. 

Vivim en una societat que prefereix celebrar les victòries dels equips esportius per 

oblidar-se de tot allò que no funciona en el sistema, que no pas esforçar-se en canviar-

ho. Una societat que prefereix satisfer el seu estat d’ànim a partir de programes 

d’entreteniment o d’humor (entès com aquell humor fàcil, ridícul i absurd, no pas com la 

sàtira crítica amb l’actualitat) que no pas estar informat del que passa i analitzar-ho 

críticament. I les cadenes de televisió, un mitjà essencial en la formació de pensament, 

ens nodreixen constantment d’espais dedicats a l’entreteniment i estan deixant de banda 

programes informatius. 

Telecinco, la cadena coneguda pels seus productes de show i no pas pel seu criteri i la 

seva ètica periodística, és la més vista a Espanya. I també la de Catalunya. TV3, el canal 

públic català encarregat d’oferir un periodisme plural a la societat, ha caigut en picat als 

rànquings d’audiència. Per quin motiu? És per què la gent s’ha cansat de sentir a parlar 

del procés independentista i ha optat per mirar altres canals on no se’n parla? O és per 

què el tipus de programació que ofereix no acaba de satisfer els seus gustos? En altres 

paraules, és la ideologia de la cadena o espais que emeten cadascuna d’elles el que ha 

condicionat aquest repartiment d’audiències? Telecinco és sinònim d’entreteniment, 

TV3 és sinònim d’informació i entreteniment. Potser aquesta és la clau i és el que vull 

descobrir amb aquest treball. 
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL I METODOLOGIA 
 

L’objectiu del treball és comprovar i demostrar que a Catalunya els programes en horari 

de prime time de les grans cadenes espanyoles (especialment Telecinco) s’imposen 

davant el canal públic per excel·lència i que, per tant, aquesta diferència no té res a 

veure amb un tema d’ideologies sinó amb el producte que s’ofereix. En altres paraules, 

una bona part dels habitants i espectadors de Catalunya no opten per mirar TV3 pel fet 

de ser el principal canal català del qual disposen i aquell que els representa més per la 

seva manera de tractar la informació, sinó que es decanten per aquelles cadenes que 

poden satisfer més els seus gustos a través de la seva programació i el seu llenguatge. 

Pretenc també demostrar la presència i la potència que els programes d’entreteniment 

tenen respecte d’altres amb un caire més informatiu o divulgatiu dins la graella. L’oferta 

de TV3 en horari de prime time, la franja més important de la jornada, conté algun 

producte més destinat a la informació, tot i que l’entreteniment també hi acostuma a 

predominar. La comparativa es farà amb Telecinco, un canal que clarament aposta per 

l’entreteniment, fins i tot als seus espais informatius. 

En concret vull respondre dues preguntes: quins són els gèneres televisius 

predominants en l’horari de prime time a TV3 i Telecinco? I, la baixada d’audiència de 

TV3 en la franja de prime time té relació amb el tipus de programació oferta i no pas 

amb qüestions ideològiques? 

Per tal de demostrar aquests fets, s’han analitzat les graelles de televisió de Telecinco i  

TV3, el contingut dels seus informatius i les audiències que tenen totes dues cadenes a 

Catalunya. L’estudi de les graelles m’ha permès contemplar quin és el percentatge de 

programes d’entreteniment, informació i infoentreteniment que presenten Telecinco i 

TV3. Aquest fet tindrà una relació directa amb les audiències que després trauran a 

l’hora d’emetre aquests productes. D’altra banda, l’anàlisi dels informatius es fa perquè 

els telenotícies són aquells programes pilars de les cadenes, els que deixen entreveure 

d’una forma més clara la seva ideologia i els que aconsegueixen fidelitzar-se més amb 

l’espectador, que valora el tipus de tractament que es fa de l’actualitat. Vull observar 

quines diferències hi ha entre els telenotícies de TV3 i els de Telecinco, ja que si, per 

exemple, l’informatiu de TV3 té una ideologia pro-independentista i aconsegueix ser líder 

a Catalunya però després és Telecinco qui lidera les nits, això demostrarà que el que 

mana és la programació i l’entreteniment i no la ideologia, tenint en compte que 

Telecinco no és un canal que es mostri a favor del procés sobiranista. 
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El treball consta d’una part teòrica que analitza la importància que han anat guanyant 

els índex d’audiència per a les cadenes, convertint-se el lideratge del prime time en 

l’objectiu principal pel qual lluiten i creen els seus productes. Per tal d’assolir aquests 

bons números desitjats és necessari que els programes que s’han creat estiguin pensats 

per satisfer al públic i es col·loquin al lloc adequat de la graella de programació. Per això 

també la part teòrica destaca la importància de les estratègies de programació per poder 

aconseguir aquests objectius. 

D’altra banda, també hi ha una part més pràctica que consisteix en l’anàlisi de les 

graelles, els informatius i les audiències per tal de poder demostrar el plantejament inicial 

i respondre les dues preguntes principals del treball. 

3. MARC TEÒRIC 
 

Els mitjans de comunicació de masses han evolucionat d’una forma espectacular d’ençà 

que al segle XVII es van publicar els primers diaris de la història. A la premsa escrita se 

li va sumar anys més tard la premsa audiovisual, formada per la ràdio i la televisió. 

L’aparició d’aquests dos mitjans va significar un canvi brutal en la societat del moment i 

mica en mica es van anar introduint a les cases, reunint a la família per escoltar o veure 

aquells aparells amb els quals sentien una interacció més potent que la proporcionava 

la premsa escrita. Avui en dia, però, al segle XXI, comptem amb un altre protagonista 

que va guanyant més i més força: internet. Noves formes de fer periodisme s’han 

assentat mica en mica i no sembla que aquesta evolució tingui final a curt termini. 

Ara bé, els mitjans no només han canviat per la seva forma d’expressió, sinó també pels 

objectius que es marquen uns i altres a partir de la seva existència. Històricament s’ha 

afirmat que els mitjans de comunicació han de complir tres funcions principals: informar, 

entretenir i educar. Amb aquest principi es van crear i així han persistit durant molts 

anys, tenint en compte que aquesta sempre ha estat una missió més associada a les 

empreses de titularitat pública que a les de titularitat privada. Però l’objectiu de captar 

audiències és comú a unes i altres. És la forma de fer-ho el que les diferenciaria. Per a 

moltes cadenes, és igual la forma en què s’aconsegueixi aquesta audiència si els 

números donen una alegria als directors de cada grup de comunicació. 

Com dic, la televisió és el mitjà que més participa en aquesta guerra. I és que, 

independentment de la força que està guanyant internet a passes de gegant, la televisió 

ha estat i és encara el mitjà de comunicació de masses de referència. Ja l’any 1980 a 

Espanya hi havia un total de 8,4 milions de televisions en tot el país, per un total de 37,5 

milions d’habitants. 
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Amb la multiplicació de cadenes i sistemes de distribució, el seguit de canvis que han 

succeït els darrers anys han provocat un canvi en el model televisiu, no només 

l’espanyol. La revolució digital ha generat l’existència de nous mitjans i, en 

conseqüència, s’ha multiplicat el nombre de canals cap a una audiència molt més 

selectiva. Molts canals per una sola lluita: l’audiència. Una lluita que acaba veient-se 

reduïda a unes poques cadenes que compten amb els recursos suficients per crear un 

producte que pugui satisfer i guanyar-se als espectadors. 

Per poder assolir aquests màxims d’audiència que desitgen les cadenes per fer-se amb 

el liderat del mercat, és molt important disposar d’uns programes que tinguin aquesta 

capacitat per seduir i agradar a la gent. Ara bé, tan o més important que tenir aquests 

espais és la forma en què aquests programes es col·loquen a la graella televisiva. En 

altres paraules, la programació que prepara la cadena per a cada jornada diària és clau 

per captar espectadors. 

3.1. Programació 
 

“Programar no és una altra cosa que ajustar la oferta de continguts i serveis a la 

demanda dels públics que en un determinat moment estan a disposició de veure la 

televisió” (Pérez Ornia, 2001, p. 56). Això es fa amb l’objectiu principal d’atraure el 

màxim de públic possible, tot i que després hi ha la difícil tasca d’aconseguir que tota 

aquesta gent es fidelitzi amb els programes i els nivells alts d’audiència es puguin 

mantenir al llarg de les setmanes que el programa es manté en antena. 

La programació és el conjunt de programes que una cadena ofereix als seus 

espectadors. Segons Gómez Escalonilla (2002, p. 49) “és la proposta organitzada dels 

productes televisius oferts a l’audiència en determinat moment”. Altres definicions 

destacades, pel grau d’importància que se li dóna a la programació, són les que fan Ellis 

(2000, p. 22), que afirma que “si els programes són graons amb els que es construeix la 

televisió, la programació és la seva arquitectura, la que defineix l’edifici i dóna sentit a 

cada graó”; i Arana (2011, p. 34), que diu que “la programació està en l’origen i és també 

el producte final d’un procés amb implicacions de tot tipus. Marca el punt de partida 

perquè és on es perfilen la filosofia i la línia editorial del canal”. 

Aquesta programació estarà condicionada pel tipus de cadena en la qual és oferta. No 

totes les emissores oferiran una mateixa programació, si bé els programes poden ser 

d’una temàtica similar. “L’estil de l’emissora, les expectatives de l’audiència i la demanda 

dels anunciants” (Barroso, 1999, p. 25) són alguns dels elements que marcaran el tipus 

de programació que oferirà la cadena. La programació es pot classificar en funció dels 
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seus continguts (generalista o especialitzada), cobertura, canal de distribució, modalitat 

de recepció o accés de l’audiència. 

L’audiència és l’aspecte més important a tenir en compte a l’hora de confeccionar la 

graella, ja que s’ha de poder connectar amb ella i fer-li saber quins són els productes 

que pot oferir-li la cadena per tal d’atraure’ls i generar aquesta fidelitat que farà mantenir 

els nivells d’espectadors desitjats. Segons Colom (2007, p. 41), per aconseguir això és 

“necessari saber al detall les seves característiques socialdemogràfiques (edat, sexe, 

classe social, situació laboral...), gustos i actituds davant del mitjà i pautes de consum 

(còmput global, dies i hores, temps de permanència, migracions...)”. 

Existeixen dos tipus d’estudi principals per estudiar l’audiència d’una cadena o d’un 

programa. Els estudis quantitatius, que troben la seva base principal en el share, “una 

xifra clau per mesurar l’eficàcia dels programes o cadenes” (Contreras i Palacio, 2001, 

p. 57); i els estudis qualitatius (enquestes o estudis d’opinió). El share representa les 

persones que estan veient un programa en relació al total d’espectadors que estan 

davant la tele en aquell moment. Per exemple: si hi ha 3 milions d’espectadors mirant la 

televisió i el programa el té una audiència d’1,5 milions, el share serà del 50%, ja  que 

la meitat de la gent estarà veient el programa en qüestió. Pel que fa als estudis 

qualitatius, existeixen factors que poden alterar o posar en dubte els seus resultats: hi 

ha ciutadans que menteixen a l’hora d’expressar públicament les seves opinions, ja sigui 

pel fet de no voler-ho dir o per intentar quedar bé dient que miren uns programes 

considerats de més nivell que no pas els anomenats “telebrossa”. 

Tot i això, Edorta Arana va un pas més enllà i fa una classificació de tots els factors que 

incideixen en la programació (2011, p. 81), no només sobre l’audiència sinó també sobre 

tots els participants de la feina de programar: 

 

 

Sobre l’emissor Sobre el missatge Sobre el receptor 

 Legislació sobre 

l’audiovisual 

 Legislació sobre la 

publicitat 

 Normativa tècnica 

aplicada a l’emissió 

 Accessibilitat dels 

diferents 

programes 

 Tipus de graella de 

programació 

 Activitat de la 

competència 

 Hàbits socials 

 Consum de 

televisió 

 Equipament 

 Gustos i modes 

 Consideració social 

de mitjà 
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 Situació socio-

política i sistema 

televisiu 

 Cobertura 

geogràfic del 

senyal 

 Finançament 

 Criteris 

ideològics/filosòfics 

del canal 

 Números i 

característiques 

dels canals 

 Recursos 

productius 

 Pressupost 

 Contractes, drets... 

 Cost 

 Estacionalitat, 

horari, data i 

durada 

 Atractiu publicitari 

 Contingut i format 

 Cicle vital del 

programa 

 Definició del canal 

 Actualitat 

 Ideologia 

 Perfil 

sociodemogràfic 

 Activitat de la 

competència 

 

L’encarregat de dissenyar aquesta programació és el programador. Ell és qui decideix 

quan surten uns programes concrets per televisió, contra qui han de competir i quins 

públics pretén aconseguir. Aquest darrer fet serà clau de cara a la consecució d’una 

bona audiència i és per això que el programador ha de poder fer un anàlisi acurat de la 

societat, per saber quins són els gustos que té, en quines franges horàries hi ha més 

persones mirant la televisió, etc. “La nova lògica programativa consisteix en optimitzar 

en tot moment les audiències disponibles. La graella no es construeix hora a hora 

juxtaposant programes individuals, sinó que la feina del programador ha d’atendre al 

conjunt global d’una jornada que es divideix en franges horàries que posseeixen lleis de 

consum social divers” (Contreras i Palacio, 2001, p. 94). 

El programador, a l’hora de dissenyar la graella de programació, ha d’estar molt atent a 

tot allò que passa al mercat televisiu i de les audiències. El públic no és ni homogeni ni 

estàtic, de manera que els seus gustos poden variar molt i es pot decantar per uns 

programes completament diferents segons el moment. 
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A més, també s’ha d’estar molt pendent del que faci la competència. És amb les altres 

cadenes amb qui es manté la guerra per les audiències. S’ha de tenir clar en quins 

moments s’han de contraprogramar els productes llançats a la graella pels rivals i de 

quina forma s’ha de fer. Es tracta d’utilitzar aquelles estratègies de programació més 

adequades per obtenir el liderat desitjat. 

3.2. Estratègies de programació 
 

Contreras i Palacio, en el seu llibre La programación de televisión (2001, p. 113 i 114) 

proposen set tipus principals d’estratègies de programació diferents: 

 Transvasaments de públics. Cal un fil invisible de connexió entre els diferents 

programes, de tal manera que les audiències transitin sense convulsions d’un 

programa a un altre. És una estratègia amb un doble objectiu: guanyar nous 

espectadors i no perdre cap dels ja captats. 

 Esglaonament de les edats. No es pot passar d’un programa infantil a un per 

persones més grans, sinó aquest traspàs de públic no serà possible. És 

necessari un pont de connexió que aculli públic jove primordialment que permeti 

no perdre audiència infantil i anar guanyant espectadors grans de forma 

esglaonada. 

 La tira diària. Són programes que s’emeten diàriament i a la mateixa hora. 

Permeten crear un concepte fàcil de memoritzar per part de l’audiència i 

aconsegueixen fidelitzar els hàbits de consum dels espectadors que acaben per 

acomodar la seva vida quotidiana a aquestes emissions. En les televisions 

generalistes, aquests programes acostumen a ser els informatius, que són un 

dels programes que tenen una audiència més elevada dins la cadena. 

 La punta de llança. Ordre concret a l’hora de col·locar uns títols o altres. Una 

forma habitual d’estructurar la programació passa per ubicar els programes de 

millor rendiment com obertura de les bandes. Es busca captar l’espectador, per 

exemple a l’arrencada del prime time, per arrossegar-lo cap a un programa en 

aparença menys potent. 

 L’hamaca. Una bona manera d’estructurar la ubicació de programes de difícil 

competitivitat és protegir-los a base de fer-los descansar, per davant i darrera, 

en programes de confirmada eficàcia. 

 El màstil. Una altra manera d’encadenar tres programes és posar el més fort al 

mig. De la seva força dependrà la seva capacitat d’impulsar als altres i poder 

mantenir l’audiència. 
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 Dúplex. Quan un programa funciona molt bé, la primera temptació de tot 

programador és la d’interessar-se per la possibilitat d’ampliar la seva durada. 

Així s’aconsegueix mantenir la fidelitat de l’audiència al programa durant un 

període de temps superior. Amb programes en què això no és possible (sèries, 

produccions alienes) es poden emetre dos episodis, així la transició del públic 

sembla garantida. 

Malgrat l’existència de totes aquestes estratègies proposades per Contreras i Palacio, 

hi ha una premissa principal que és la llei de no tocar allò que funciona: quan un producte 

té rendiment, no es canvia. D’aquesta manera, les novetats que es col·loquen a la 

graella televisiva ho fan en forats on han fracassat altres programes i es mantenen els 

grans èxits que arrosseguen un nombre més elevat d’audiència. El públic adquireix així 

uns hàbits de consum que difícilment canviarà. Quan un producte assoleix l’èxit, la 

cadena serà més conservadora, però sinó apostarà per canvis i per un sistema més 

innovador amb iniciatives que puguin sorprendre. Aquesta última postura representa un 

nivell de risc més elevat que no pas la posició més conservadora, ja que no se sap com 

es pot adaptar el nou producte en un mercat canviant. 

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és que la programació al llarg d’un any no 

és sempre la mateixa. Existeixen tres temporades molt marcades segons els mesos en 

què ens trobem. De setembre fins Nadal, aproximadament, és quan arrenca la 

temporada (com també ho fa el curs escolar) per a les televisions. Aquest és un moment 

on es llancen les principals novetats. Un cop ha passat el Nadal, època en què la 

programació també canvia per complet, arriba una altra part important del curs que 

s’allargarà fins, aproximadament, l’inici de l’estiu. Seria la temporada de primavera, en 

què tornen a llançar-se novetats. Finalment, durant els mesos de juny, juliol i agost la 

programació també canvia per complet: és un tram d’any en què es repeteixen molts 

programes o sèries. 

L’audiència al llarg d’aquests períodes diferents durant la temporada no serà la mateixa. 

El calendari escolar i laboral marca de forma considerable el consum televisiu que es 

produirà durant una època concreta. És en plenes vacances, o bé al cap de setmana, 

quan la gent disposa de més temps per mirar la televisió que no pas quan toca estudiar 

o treballar i l’espai de lleure es veu molt més reduït. Només les mestresses de casa, els 

jubilats i els aturats poden passar més estona a casa seva durant aquest tram de 

setembre a juny. 
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Aquestes dues variables també s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar la graella, 

ja que, per exemple, coneixent l’horari que fan els alumnes no serà rendible col·locar un 

programa dirigit als joves mentre aquests estan a l’escola o l’institut. És en aquest 

moment quan ens posem a parlar de les franges horàries de la graella, en què s’han de 

saber col·locar els programes concrets segons les persones que poden estar davant la 

televisió en aquell moment. 

3.3. La importància del prime time 
 

Les franges horàries acumulen un nombre diferent d’audiència al llarg de la jornada. No 

totes les hores del dia compten amb un mateix nivell d’espectadors davant la pantalla i 

l’horari estel·lar és l’anomenat prime time, que en cada país es produeix en un horari 

diferent. Espanya és el país del món amb un prime time més endarrerit. Fa uns anys, la 

seva hora d’inici era pels vols de les 22h, tot i que en els últims temps la majoria dels 

programes pels quals les cadenes aposten amb més força no arrenquen fins les 22.30h. 

Ara bé, a les 22h s’emeten altres tipus d’espais que pretenen arrossegar l’audiència fins 

al prime time. 

“Una franja horària podria ser definida com aquell bloc de la programació que reuneix 

unes característiques estables en l’audiència” (Contreras i Palacio, 2001). Segons el 

comportament dels espectadors existeixen unes bandes concretes, que normalment, a 

Espanya, segueixen un disseny similar. Segons el tipus d’audiència que hi hagi a cada 

banda es destinaran un tipus de programes o altres. Contreras i Palacio (2001, p. 126 i 

127) estableixen l’existència de deu franges horàries diferents: 

 Franja despertador. Des de les 7.30h fins les 9h del matí. En aquest període és 

la ràdio qui reuneix més oients. Poca gent té l’hàbit d’encendre el televisor en 

aixecar-se, però hi podem trobar programes de notícies o dibuixos animats per 

a infants. 

 Franja matinal. Des de les 9h fins les 13h. S’acostumen a emetre magazins (Els 

Matins de TV3, El Programa de Ana Rosa, Las Mañanas de la 1, etc.). 

 Franja d’accés al migdia. Des de les 13h fins les 14.30h o 15h. És un ple procés 

de canvi de l’espectador. Es produeix un significatiu ascens del públic adult que 

torna de treballar i també es sumen tots aquells nens que no mengen a l’escola. 

La diversitat de l’audiència i el seu permanent creixement anima a les cadenes 

a estratègies de programació molt diverses que oscil·len entre l’atenció pels nens 

(dibuixos animats o sèries per adolescents, com ara Els Simpsons) i programes 

per a adults (concursos o altres). 
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 Migdia. Des de les 14.30h o les 15h fins les 16h. Tot i la seva curta durada, es 

tracta d’una de les puntes d’audiència de cada jornada. Sol coincidir amb el 

moment del dinar, en què moltes famílies es reuneixen a taula i tenen els 

informatius posats en pantalla. Hi ha un públic universal i converteixen aquesta 

franja en una mena de segon prime time. 

 Sobretaula. Des de les 16h fins les 18h. Manté un esquema semblant al del 

matí, amb magazins i telenovel·les. 

 Tarda. Des de les 18h fins les 21h. Tornen els nens i adolescents de l’escola o 

l’institut. La manca d’una audiència clara majoritària provoca l’absència d’una 

oferta homogènia per part de les cadenes. Els concursos (Ahora Caigo, 

Pasapalabra, etc.) intenten unificar els grups d’audiència. 

 Accés al prime time. Des de les 21h fins les 22h o 22.30h. Ofertes molt 

heterogènies, ja que hi ha un públic divers, que també s’ha reunit a taula per 

sopar. En aquest període, en què s’emeten els informatius i altres programes 

d’entreteniment, s’intenta arribar ben posicionats a l’horari estel·lar de la jornada. 

 Prime time. Des de les 22h o 22.30h fins les 00h. És el bloc estel·lar de la 

programació. El seu pes, en termes d’audiència, acaba per decidir la marxa 

global de la programació. Es reuneix un públic familiar, que va canviant a mesura 

que passa el temps: els nens i els ancians van a dormir més aviat que els 

adolescents o els adults. Els programes solen anar destinats a tots els públics, 

ja que es vol aconseguir el major nombre possible d’espectadors. Els programes 

pels quals s’aposta més fort es col·loquen en aquesta franja. 

 Latenight. Des de les 00h fins les 2.30h. El consum descendeix 

considerablement, tot i que Espanya és un dels països amb més audiència en 

aquesta franja. 

 Matinada. Des de les 2.30h fins les 7h. És el bloc menys significatiu de tota la 

jornada. El consum és mínim o irrellevant. S’emeten programes per omplir: 

repeticions, programes d’horòscops o prediccions, etc. 

Aquestes franges canvien durant el cap de setmana, quan la rutina diària és una altra: 

la gent no matina tant, l’audiència jove augmenta i es pot anar a dormir més tard, per la 

qual cosa el consum del prime time es pot mantenir més estona. Ara bé, també és cert 

que el prime time del cap de setmana no té tanta importància i s’acostuma a apostar per 

pel·lícules o programes de menys pes. 

De totes aquestes franges, com he dit, el prime time és aquella més important en què 

les cadenes es juguen gran part del seu prestigi. Els canals pensen els programes més 

destacats per col·locar-los en aquest horari i guanyar la guerra de les audiències 
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imposant-se als seus màxims rivals. És en aquest horari quan pot existir una primera 

opció per als espectadors (de forma clara o no) o bé poden existir moments de confusió 

en què cap cadena aconsegueixi fer-se amb l’audiència majoritària. Això passa quan 

l’espectador va fent zapping entre dues opcions (o més, normalment dues) buscant 

aquella que més li satisfaci els seus gustos. Un exemple clar el podríem trobar en la 

guerra Telecinco-Antena 3 dels divendres amb programes com Sálvame i Tu cara me 

suena. Quan això passa, una de les opcions més bones segons Contreras i Palacio 

(2001) és canviar la graella: “Com que l’audiència no té cap preferència clara, serà més 

fàcil convertir-se líder en un territori no conquerit que no pas en un que compta amb un 

dominador sòlid”. 

Quan un territori ja està ocupat per un o dos programes que són líders destacats, és 

millor no col·locar un altre producte per competir-hi, a excepció que aquest sigui 

diferencial i pugui dirigir-se a un públic no atès pels altres espais. D’aquesta manera sí 

que podria fer-se un forat dins la graella, però és important estar convençut de la decisió 

que es pren, ja que un fracàs pot tenir conseqüències negatives per a tota la cadena. 

Tot i que aquest nou producte sigui diferencial, el més probable és que aquest sigui un 

programa d’entreteniment. I és que en l’horari de prime time hi predominen de forma 

molt clara totes aquelles ofertes que pertanyen a aquest gènere televisiu. Poques 

vegades podem detectar algun programa de caire més informatiu. 

3.4. Els gèneres televisius: què predomina? 
 

Existeixen quatre macrogèneres televisius principals: informatiu, entreteniment, 

publicitari i divulgatiu. Ara comença aparèixer l’anomenat infoentreteniment, un gènere 

híbrid en què acostuma haver-hi més entreteniment. En funció de la dosis d’una cosa i 

una altra que tingui el producte es podrà definir si s’està entretenint informant o informant 

entretenint. De tots aquests, però, els dos grans gèneres del món de la comunicació són 

la informació i l’entreteniment. 

Segons una de les definicions del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) la 

informació és la forma més característica de la comunicació de massa. Tot i que si 

observem les graelles de televisió podem comprovar que els programes d’entreteniment 

o infoentreteniment estan en auge, sobretot en l’horari de prime time en què es pretén 

reunir el màxim d’audiència possible i l’entreteniment és la fórmula més adequada per 

aconseguir-ho. 
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Edorta Arana (2011, p. 99) afirma que en el gènere informatiu han proliferat nous 

continguts. El concepte infotainment ve a il·lustrar aquesta manera de fer informació 

televisiva en què es combina informació i entreteniment. Per això s’obre la porta a 

continguts de caràcter social o humà – el que es coneix com “notícies d’interès humà” – 

i se’ls dota d’un tractament formal diferent. 

Cortés (1999) i Gori (1995) apunten que l’objectiu final d’aquest nou tipus d’informatiu 

no és que resultin més divertits sinó que s’adaptin millor a les noves pautes de consum 

d’informació, responguin més adequadament a les necessitats programatives i, sobretot, 

es mantinguin en els límits pressupostaris del canal. 

A més dels grans informatius diaris, els canals de televisió solen emetre informatius 

especialitzats al voltant de temes molt concret, informatius d’esdeveniments especials 

(inundacions, terratrèmols, guerres, eleccions...), reportatges d’actualitat o programes 

d’opinió, que acostumen a repassar i comentar temes d’actualitat. 

A banda de l’infotaiment que defineix Arana, també existeix l’anomenat infoshow, en què 

els temes tenen un tractament més sensacionalista i s’aborden fets d’un àmbit més 

privat i personal enmig d’un plató amb gent comú que hi opina sense potser saber amb 

exactitud tot el que ha passat. 

4. TELECINCO I TV3: DUES CADENES DIFERENTS 
 

4.1. LA ‘TELEBROSSA’ AGRADA 
 

Telecinco és un canal generalista privat que forma part d’un dels grans grups de 

comunicació existents a Espanya avui en dia: Mediaset, que és una empresa italiana de 

comunicació televisiva creada per Silvio Berlusconi l’any 1978, un personatge carismàtic 

i molt discutit a Itàlia i que sempre ha destacat per l’espectacularització que ha fet de la 

seva política i la seva imatge. Compta amb una sèrie de canals a Itàlia, però és 

coneguda a Espanya per ser la propietària del grup que engloba Telecinco i Cuatro, 

canals generalistes del país. A banda també controla una sèrie de canals especialitzats 

com FDF, Divinity, Energy, Be Mad (tots quatre d’entreteniment) i Boing (infantil). 

Actualment, el grup Mediaset està dirigit per Paolo Vasile –des del 1999-. Amb ell al 

capdavant va ser quan Telecinco va estrenar l’any 2000 un dels programes que va 

revolucionar la televisió a Espanya i que ha estat i és líder i referent de la cadena: Gran 

Hermano. Aquest concurs de telerealitat va obrir les portes a d’altres similars com 

Supervivientes, Hotel Glam, La casa de tu vida o Mujeres y hombres y viceversa. També 
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els programes del cor han tingut gran pes a Telecinco: Salsa rosa, Aquí hay tomate o 

Sálvame en són alguns dels exemples. 

Tots aquests productes van provocar que la cadena hagués de suportar moltes crítiques 

de diversos sectors per l’anomenada ‘telebrossa’ que oferia, i encara ara en rep. I no 

només males paraules, ja que Telecinco també ha hagut de fer front a denúncies pel 

contingut d’alguns dels seus espais i pel tractament que han fet d’alguns temes. Malgrat 

tot, la cadena s’ha mantingut fidel a la seva programació i continua oferint alguns espais 

que molts experts encaixen en aquest concepte de ‘teleporqueria’. De fet, són 

precisament alguns d’aquests programes els que fan que Telecinco sigui la cadena més 

vista a tot Espanya i, fins i tot, a Catalunya. 

4.2. LA MISSIÓ DE SERVEI PÚBLIC 
 

Televisió de Catalunya (TV3) és la cadena pública de Catalunya. Aquesta característica 

l’obliga a realitzar una sèrie de missions de molta importància per la correcta 

supervivència dels mitjans públics de qualitat. I és que la missió de servei públic és 

d’essencial compliment per tal de contribuir a l’existència d’una societat més plural. 

La premissa principal dels mitjans públics és que s’ha de donar servei a la ciutadania a 

través de tot allò que té a veure amb la diversitat cultural, lingüística, etc. Tot això amb 

l’objectiu d’ajudar a la cohesió social. Els valors dels mitjans públics, i per tant de TV3, 

són la imparcialitat, la objectivitat i la neutralitat; la qualitat dels programes; la diversitat 

(pluralisme lingüístic, cultural, ideològic, etc.); la identitat cultural; la protecció de nens i 

joves; la protecció de la dignitat humana (raça, gènere, etc.); la comunicació cívica; i la 

independència de les influències comercials i polítiques. 

Per analitzar aquests mitjans públics es tenen en compte diversos elements, com la 

independència editorial (llibertat editorial, contrast de fonts, diversitat temàtica i ètica 

professional), la distinció de les seves activitats de servei públic i de caràcter comercial, 

el finançament estable i els òrgans directius amb un sistema d’elecció i nomenament 

independent del govern. Aquest últim fet té com a objectiu garantir la representativitat i 

pluralitat i el distanciament dels governs en les actuacions dels mitjans (independència). 

En altres paraules, cal un sistema d’elecció que garanteixi que els qui estan al capdavant 

del mitjà siguin professionals i no persones properes al govern. 

Com a televisió pública, TV3 es finança a través dels fons públics (ajudes, subsidis, 

ingressos procedents d’impostos) i dels ingressos per publicitat. Espanya i Portugal són 

les únics països de la Unió Europea que no consten del cànon con a font d’ingrés. Ara 

bé, les ajudes públiques han de ser limitades per tal de garantir la competència. 
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No existeix cap altre tipus de servei públic que tingui un accés tan ampli a la població 

com els mitjans de comunicació i, en aquest cas, la televisió, que proporcioni tal quantitat 

d’informacions i continguts i, d’aquesta manera, transmeti les opinions individuals i 

l’opinió pública i influeixi tant en les mateixes i en la formació dels pensaments existents 

a la societat. 

TV3 està regulada pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). És una autoritat 

independent, amb personalitat jurídica pròpia, que s’ocupa del camp de la comunicació 

audiovisual pública i privada. La llei encomana al CAC un seguit de funcions, les quals 

destaquen la de vetllar perquè les cadenes ofereixin uns continguts que compleixin els 

principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural, lingüístic i de pensament. Així 

mateix, també cal seguir la legislació sobre protecció dels infants i els adolescents i la 

legislació sobre publicitat. 

5. ANÀLISI DE LES GRAELLES 
 

Es van analitzar les graelles de Telecinco i TV3 de dues setmanes: la que va del 27 de 

març al 2 d’abril del 2017 i la que comprèn els dies 3 i 9 d’abril del mateix any. L’objectiu 

era determinar la quantitat de programes d’entreteniment i informatius que oferien una i 

altra cadena, sobretot en horari de prime time, per tal de relacionar-ho amb el nombre 

d’espectadors de cadascuna i, posteriorment, poder trobar el per què de la considerable 

baixada d’audiència de TV3, que al mes d’abril va firmar la segona pitjor quota de la 

seva història. 

La idea principal extreta d’aquesta comparació és que Telecinco té una gran quantitat 

de programes d’entreteniment a la seva graella, superior a TV3 i, de ben segur, a moltes 

d’altres cadenes. Aquests programes i la seva situació a les franges horàries li permeten 

obtenir les grans xifres d’audiència que la fan ser la cadena líder d’Espanya i també de 

Catalunya. 

TV3 també aposta per molts productes d’entreteniment, la diferència principal està en 

els programes informatius i en el repartiment d’hores per a cadascun dels espais. Les 

dades són les següents: 

 La setmana del 27 de març al 2 d’abril, Telecinco va oferir un total de 30 

programes diferents, dels quals 22 (73%) eren d’entreteniment, 5 (17% híbrids i 

tan sols 3 (10%) informatius (el telenotícies del matí, del migdia i de vespre). Una 

setmana representa un total de 168 hores. Telecinco en va dedicar 94 als 

productes d’entreteniment (56%), 48 i mitja als d’infoentreteniment (29%) i 
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només 25 i mitja als informatius (15%). Per contra, TV3 va emetre 48 programes: 

30 d’entreteniment (62%), 10 híbrids (21%) i 8 informatius (17%). 46 hores (27%) 

van estar destinades als espais informatius, és a dir, només dues hores i mitja 

menys dels que Telecinco va dedicar als de gènere híbrid i pràcticament el doble 

de les que van ocupar els seus telenotícies. Les altres hores van estar repartides 

de la següent manera: 74 (44%) per als espais d’entreteniment i 48 per als 

d’infoentreteniment (29%). 

 

 Pel que fa a la setmana del 3 al 9 d’abril, Telecinco va emetre 29 programes i 21  

(73%) eren d’entreteniment, seguint oferint els tres informatius i cinc productes 

del gènere híbrid. De nou, una gran quantitat d’hores van estar destinades al 

show, concretament 93 (55%), mentre que 26 i mitja als informatius (16%) i 48 i 

mitja a l’infoentreteniment (29%). TV3 va oferir 46 programes: 9 informatius 

(20%), 27 d’entreteniment (59%) i 10 híbrids (21%). El repartiment d’hores va ser 

força equitatiu: 44 hores i mitja per als informatius (27%), 72 i mitja a 

l’entreteniment (43%) i 51 a l’infoentreteniment (30%). 

5.1. Telecinco 
 

El primer que crida l’atenció quan s’observa la graella de Telecinco (Annex 1) és la 

manca de programes de contingut informatiu. De fet, que siguin purament informatius 

només hi ha els telenotícies, els programes noticiaris per excel·lència. Aquests ocupen 

tres franges horàries al llarg de la setmana: a primera hora del matí (de 6.30h a 9h i 

només de dilluns a divendres), al migdia (de 15h a 16h) i al vespre (de 21h a 22h). Cal 

afegir que el dimarts 28 de març, la cadena va prescindir de l’informatiu del vespre per 

l’emissió del partit amistós de futbol entre les seleccions de França i Espanya. A 

diferència del que ha fet TV3 en moltes ocasions, Telecinco no va decidir avançar 

l’emissió del telenotícies sinó que directament el va obviar i va allargar la durada del 

programa que s’estava visualitzant anteriorment (Sálvame). 

La resta de productes que ofereix Telecinco són d’entreteniment –la majoria- o híbrids, 

és a dir, que contenen informació i entreteniment, ja sigui a parts iguals o amb un dels 

dos gèneres tenint-hi més pes. Cal destacar, però, que els programes que són 

considerats híbrids, d’informació en tenen poca. Tant El programa de Ana Rosa com 

Sálvame o Sábado Deluxe són definits com a magazins, amb la qual cosa es 

converteixen en un gènere híbrid. 
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Ara bé, si s’analitza el contingut de tots dos productes és evident que l’entreteniment 

s’imposa amb força, ja que es tracten temes de la premsa rosa o relacionats amb el món 

de la televisió, com ara tertúlies sobre un programa de la mateixa cadena. Sobretot 

Sálvame, un programa marcat per les discussions i les polèmiques que li han costat un 

bon grapat de crítiques, aporta molt poca informació. Però si s’han de seguir els criteris 

de classificació, se l’ha de considerar un espai d’infoentreteniment, igual que 

Cazamariposas VIP, que només fa un parell de pinzellades a la informació de caire 

social a cada programa, però la resta de temes es tracten des de l’entreteniment pur i 

dur. Finalment, Mi casa es la tuya és un espai d’entrevistes i, per tant, aporta informació 

dels personatges que són entrevistats o dels temes que tracten durant la conversa amb 

el presentador. La manera com estan realitzades aquestes entrevistes el converteixen 

en un programa també d’entreteniment. 

La resta de la graella està centrada única i exclusivament en l’entreteniment. Des de 

concursos com Pasapalabra fins a realities shows com Gran Hermano VIP, passant per 

altres programes estrella en l’horari de prime time com ho són la sèrie Sé quien eres o 

els ‘talent shows’ Got Talent Junior o La Voz Kids, líders d’audiència en les seves 

respectives franges. A banda, les pel·lícules també hi tenen una presència destacada, 

sobretot les tardes del cap de setmana. A la banda horària que comprèn la matinada, 

Telecinco emet programes musicals. 

5.2. TV3 
 

Per la seva banda, TV3 (Annex 2), a diferència de Telecinco, aposta per altres espais 

d’informació més enllà dels telenotícies i també conté programes del gènere híbrid però 

que creen un bon equilibri entre la part d’informació i la d’entreteniment, imposant-se el 

contingut noticiable en alguns dels casos. 

Igual que Telecinco, la cadena pública catalana arrenca els matins (de 6h a 8h, i fins les 

10.30h-11h els caps de setmana) amb un informatiu, en aquest cas amb connexió 

simultània amb el canal 3/24, de manera que s’ofereixen informatius de mitja hora en 

directe i que es van renovant a mesura que van apareixent noves notícies. Posteriorment 

hi ha el Telenotícies Comarques (de 14h a 14.30h), el Telenotícies Migdia (de 14.30h a 

15.30h) i el Telenotícies Vespre (de 21h a 21.50h). D’aquesta manera, TV3 pot oferir 

allò noticiable a Catalunya i també tot el que ha passat a la resta del món, disposant 

d’un ventall més ampli d’informació per als espectadors. 
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La cadena també compta amb el programa Més 324, que s’emet cada nit i tracta 

l’actualitat des d’un punt de vista més crític, i amb Acció política els dissabtes, un espai 

que es centra únicament en l’actualitat del món de la política de cada setmana. 

Finalment, els programes 30 minuts i Sense ficció aporten documentals i reportatges 

informatius, potser amb un petit punt d’entreteniment, però sempre amb l’objectiu 

d’aportar noves informacions i coneixements a l’espectador. Dos espais, a més, que 

compten amb un gran seguiment per part dels espectadors i que en més d’una ocasió 

han liderat la franja de prime time. 

Pel que fa al gènere híbrid, TV3 ofereix els magazins Els matins i Divendres, programes 

de pes a la franja del matí i la tarda, en què es combina la part de tertúlia i informació 

d’actualitat amb altres temes enfocats a l’entreteniment. També Espai terra, Tria 33, 

Generació digital, Fora de sèrie, Valor afegit, Tot un món, Signes del temps i El lloc dels 

fets mereixen la qualificació de gènere híbrid, ja que informen entretenint i entretenen 

informant sobre les seves respectives temàtiques (natura, cultura, tecnologia, etc.). 

Aquests programes especialitzats en unes matèries concretes es troben a faltar a 

Telecinco, que centren els seus noticiaris en la informació general i no compta amb 

espais dedicats a la cultura o a la ciència, camps importants i cada vegada més 

abandonats pels mitjans de comunicació. 

La resta de la graella està basada en programes d’entreteniment, amb especial 

importància a aquells de màxima audiència com la sèrie La Riera, El crac, Oh happy 

day, APM? o els programes de sàtira esportiva i política Crackòvia i Polònia. Cal 

destacar, però, que és un tipus d’entreteniment molt diferent al que ofereix Telecinco. 

Polònia, i fins i tot l’APM?, són programes de sàtira política i de la societat amb un 

rerefons crític, amb la qual cosa els espectadors no només s’entretenen sinó que 

obtenen una visió diferent de l’actualitat que també els permet estar informat del que 

passa. En canvi, l’entreteniment de Telecinco, com ara programes com Sálvame o Gran 

Hermano no aporten cap tipus d’informació ni poden generar cap pensament crític 

respecte aspectes de l’actualitat. 

Les tardes del cap de setmana aposten pel cinema, igual que la nit dels divendres amb 

La gran pel·lícula. De la mateixa manera que Telecinco, TV3 també aposta per espais 

musicals a la matinada. 
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5.3. Estratègies de programació aplicades 
 

De les estratègies de programació explicades anteriorment al marc teòric del treball, tant 

TV3 com Telecinco n’utilitzen algunes d’elles. Per exemple, totes dues cadenes opten 

per l’anomenada tira diària, és a dir, aquells programes que s’emeten diàriament (de 

dilluns a divendres) i a la mateixa hora i que permeten que l’audiència memoritzi la 

programació i pugui fidelitzar-se. Aquests espais són els que van des de primera hora 

del matí i fins la finalització de l’informatiu nocturn. En el cas de Telecinco, aquests 

programes són El progarma de Ana Rosa, Mujeres y hombres y viceversa, Cámbiame, 

Informativos 15h, Sálvame, Pasapalabra i Informativos 21h. Pel que fa a TV3, els espais 

que conformen l’esquema reconeixible de la cadena són Els matins, Espai Terra, 

Telenotícies comarques, Telenotícies migdia, Cuines, La Riera, Divendres, El faro: 

cruïlla de camins, Tot o res i el Telenotícies vespre. 

També decideixen col·locar aquells productes de més rendiment a l’obertura de les 

bandes horàries (la punta de llança). Els matins o El programa d’Ana Rosa reuneixen 

una audiència notable durant les primeres hores de la jornada, mentre que La Riera i 

Sálvame ho fan al principi de la tarda, a la sobretaula. Menció especial mereixen els 

programes posicionats a la franja de prime time. Cal destacar, però, que TV3 i Telecinco 

segueixen una estratègia diferenciada. Mentre que Telecinco emet sovint els seus 

productes d’èxit a partir de les 22h de la nit (com GH VIP o La Voz Kids), TV3 opta per 

col·locar un programa de durada més breu abans d’aquell que ha de permetre liderar 

les audiències. Per exemple, Crackòvia, Polònia o APM? arrosseguen un bon nombre 

d’espectadors abans dels programes considerats ‘estrella’ com són El crac, El sopar o 

Bogeria a la pastisseria, si bé no han acabat d’enganxar als espectadors com 

s’esperava. 

Finalment, Telecinco utilitza molt sovint l’estratègia del dúplex, en què s’amplia la durada 

d’aquells programes que funcionen més bé. En aquest cas, la cadena ho fa a base de 

repeticions d’emissions anteriors com ara Mi casa es la tuya, que emet un programa 

antic just després del nou de cada setmana, o bé quan dedica entre quinze i trenta 

minuts a fer un avançament del que s’emetrà aquella nit a La Voz Kids. 

De la mateixa manera, hi ha altres espais emesos durant els dies lectius que, 

posteriorment, es repeteixen al cap de setmana. Aquests programes acostumen a ser 

aquells amb més importància dins la graella i els que capten major audiència. Així doncs, 

TV3 repeteix el Crackòvia, el Polònia, Zona zàping o Oh happy day, quatre de les grans 

apostes de la cadena que aconsegueixen enganxar un bon grapat d’espectadors. En el 

cas de Telecinco, el cap de setmana es repeteixen Got Talent Junior i La Voz Kids, 
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programes líders en les seves respectives franges i que, a més, estan destinats a un 

públic familiar. Aquest fet implica que els espectadors més joves i grans (nens i ancians) 

vagin a dormir força aviat, quan tots dos espais s’allarguen fins ben entrada la matinada. 

Per tant, a mesura que avança el programa, aquest va perdent audiència perquè la gent 

va a dormir. Repetir-lo al cap de setmana és, per tant, una bona oportunitat per aquells 

espectadors que no l’han pogut veure o acabar el dia de la seva emissió original. De fet, 

no a Catalunya, aquests espais repetits sovint són líders de la seva franja del cap de 

setmana, fet que demostrar el potencial que tenen. 

5.4. El prime time 
 

Telecinco fa una aposta per l’entreteniment al 100% en el seu horari de prime time, el 

de màxima audiència. Els dilluns col·loca Sé quien eres, els dimarts Got Talent, 

dimecres Mi casa es la tuya, dijous i diumenge Gran Hermano VIP, divendres La Voz 

Kids i dissabte Sábado Deluxe. Només els petits incisos informatius que aporten Mi casa 

es la tuya, a través de les seves entrevistes, i Sábado Deluxe, amb les tertúlies sobre 

temes d’actualitat, es colen enmig d’una franja completament dirigida a entretenir a 

l’espectador a base d’espectacle, show o intriga. 

Per la seva banda, TV3 també es centra de manera destacada en programes 

d’entreteniment com ho són Crackòvia i El crac els dilluns, APM? i Bogeria a la 

pastisseria els dimecres, Polònia i El sopar els dijous, la gran pel·lícula dels divendres o 

Oh happy day els dissabtes a la nit. Tot i així, la informació també té un espai en la 

banda de prime time i els dimarts el programa Sense ficció es converteix en l’aposta 

estrella, assolint unes bones xifres a Catalunya, igual que el 30 minuts els diumenges. 

Són dos programes que acostumen a aparèixer entre els deu més vistos de la jornada. 

6. ANÀLISI DELS INFORMATIUS 
 

Tot i que la franja horària del prime time és la més important de la graella, aquella que 

recull els programes pels quals les cadenes aposten més i la que reuneix més 

espectadors en tota la jornada, si hi ha un espai fonamental aquest és l’informatiu. Són 

els programes que compten amb una audiència més fidel i aquells que serveixen per 

identificar les cadenes i la seva ideologia. Després dels productes oferts en horari de 

màxima audiència, els informatius són els programes més seguits al llarg de la jornada. 
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Ara bé, malgrat aquesta identificació ideològica que ofereixen, també hi ha un gruix 

important d’espectadors que es decanta per l’informatiu d’una cadena o altra segons els 

continguts que brinden als espectadors. En aquest cas, després de l’anàlisi fet als 

telenotícies de Telecinco i TV3 al llarg d’una setmana lectiva (de dilluns a divendres), 

l’objectiu, com al llarg del treball, és demostrar que la cadena del grup Mediaset presenta 

un programa destinat més a l’entreteniment que no pas a la informació amb les notícies 

que ofereix. En canvi, la cadena pública de Catalunya procura fer un tractament més 

seriós i periodístic. 

L’anàlisi fet a ambdós programes comprèn els informatius del migdia de la setmana del 

10 al 14 d’abril del 2017. Aquest estudi ha fet èmfasi en la distribució de notícies segons 

la seva secció (política, internacional, societat, economia, cultura, successos, ciència i 

esports) i el temps que cadascuna d’elles ha ocupat en el total del programa. D’altra 

banda, també s’ha centrat en la forma d’enfocat els temes: quin llenguatge s’ha emprat, 

quin tipus d’imatges s’han ofert, etc. 

6.1. Telecinco 
 

 L’informatiu del 10 d’abril del 2017 (Annex 3) va durar un total de 44 minuts i 26 

segons. Al llarg d’aquesta estona es van oferir un total de 25 notícies més 

l’apartat d’esports. D’aquestes, les de política van ocupar un 27% del temps, les 

de la crònica internacional un 7%, societat un 22%, successos un 18%, ciència 

un 3%, les d’economia un 2%, cultura un 3% i el 18% restant d’esports. La notícia 

que va tenir més pes en tot el programa va ser la mort de Carme Chacón, 

acaparant un 23% del temps total de l’informatiu i significant el 85% de les 

notícies de la secció de política, la qual cosa significa que aquesta temàtica no 

va tenir gaire més pes al llarg del programa. 

 

 L’informatiu de l’11 d’abril del 2017 (Annex 4) va durar un total de 43 minuts i 34 

segons. Es van emetre 29 notícies, a part de les esportives. D’aquestes, les de 

política van ocupar un 17% del temps, les de la crònica internacional un 10%, 

societat un 41%, successos un 15% i un 15% del temps va estar destinat als 

esports. Destaca l’absència d’informacions culturals i, en canvi, una referència a 

un dels programes estrella de la cadena “La Voz Kids”. La notícia que va tenir 

més pes va ser una petita estampida a la processó de Setmana Santa de 

Màlaga, fent-se amb el 9% del temps total. 
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 L’informatiu del dimecres 12 (Annex 5) va tenir una durada de 43 minuts i 19 

segons, amb un total de 23 notícies més la secció d’esports. La secció de política 

va acaparar un 9% del temps total, mentre que la secció de crònica internacional 

va guanyar pes respecte els programes anteriors: un 22% del programa va estar 

dedicat a aquesta categoria, en part per culpa dels atemptats a Dortmund. 

Destaca també la gran presència d’informacions de societat (un 37% del temps), 

mentre que la crònica de successos va guanyar presència amb un 17% de l’espai 

de l’informatiu. Els esports van ocupar un 14% del programa. Una vegada més 

la Setmana Santa va ser la temàtica més important de totes. 

 L’informatiu del dijous 13 d’abril (Annex 6) va ser el que va durar menys, 40 

minuts i 16 segons. De nou, l’apartat de societat va dominar l’espai del programa 

amb un 47% del temps, superant clarament la resta de seccions: 4% política, 

10% internacional, 3% economia i 18% successos (esports va ocupar un 18% 

del temps). 

 

 Finalment, el programa del 14 d’abril (Annex 7) manté la dinàmica seguida la 

resta de dies. Dels 43 minuts i 7 segons que va durar l’informatiu, la major part 

(un 53%) van estar destinats a la societat, sobretot a causa de l’estampida a la 

Madrugá de Sevilla. La política va mantenir un pírric 4%, mentre que la crònica 

internacional va augmentar un 4% respecte el programa del dijous. La cultura, 

sorprenentment, apareix (3%) i la crònica de successos va perdre pes ocupant 

un 11% del temps total. Els esports van seguir amb la mitjana i van estar en 

pantalla el 15% de la durada del programa. 

 

El que s’observa després d’analitzar el repartiment de temps per a cada notícia, és que 

la societat té un pes molt important al llarg dels programes. En aquest cas, la 

coincidència amb la setmana santa va provocar aquesta presència generalitzada d’una 

gran quantitat de notícies de caire social. De la mateixa manera, l’atemptat de Dortmund 

va permetre que la crònica internacional guanyés espai el dia 12 d’abril. La resta de dies, 

aquesta secció es va mantenir en una mitjana d’un 10% del temps total del programa, 

la qual cosa indica que es mira més allò que passa dins el país i se’n dóna més 

importància. També destaca la poca presència de notícies de política, fins el punt que 

la crònica de successos té més ressò. Només la mort de Carme Chacón va aconseguir 

fer-se un lloc a l’informatiu de forma eminent, si bé és un tema que va estar enfocat en 

repassar la seva carrera política i alguns aspectes de la seva vida privada. Tampoc la 

cultura hi té gaire cabuda, apareixent només en dos dels cinc dies analitzats i molt poc 

temps. Per contra, les notícies de successos ocupen sempre més d’un 10% del temps 
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total de l’informatiu, tenint molta més presència que la política (a vegades hi és present 

fins a cinc vegades més). 

Una menció especial es mereix el tractament que Telecinco fa de cadascuna de les 

informacions transmeses. El llenguatge i el to utilitzat per la cadena és força emotiu en 

la majoria de les notícies. L’ús de paraules que evoquen el sentimentalisme i el drama 

hi són presents, com ara “el adiós”, “doloroso”, “tristeza” o “eterna sonrisa” emprats en 

la peça que explica la mort de Chacón. També tenen una presència destacada en altres 

notícies, sobretot en les que pertanyen a la crònica de successos: “brutal agresión”, 

“imágenes duras”, “desmedida”, “miedo”, “pánico”, “infierno”. A més, en molts moments 

s’obvien fets destacats i realment noticiables de les informacions per centrar-se en petits 

detalls que busquen més el sensacionalisme que no pas un tractament més periodístic. 

Més enllà del llenguatge oral, també el missatge visual busca aquesta emotivitat repetint 

una vegada i una altra imatges d’agressions o situacions dramàtiques. 

També diu molt de la cadena que es dediqui més temps a parlar d’una nova moda entre 

els famosos que consisteix en caminar descalç que no pas a temes més transcendents 

com el xantatge d’Ausbanc o les novetats respecte l’atemptat a Estocolm, per posar 

només dos exemples. 

6.2. TV3 
 

 El Telenotícies Migdia del dilluns 10 d’abril (Annex 8) va durar 1 hora i 23 segons, 

sent el programa més llarg de tota la setmana, amb un total de 22 informacions 

i la secció esportiva. En aquest dia, el 32% del temps va estar destinat a la 

política, sobretot a causa de la mort de Carme Chacón, igual que passava a 

Telecinco, convertint-se en la notícia més important de tot l’informatiu. La crònica 

internacional i les notícies referents a societat estan força igualades, amb un 

16% i un 14% del total respectivament. La cultura va ocupar un 7%, l’economia 

un 3% i els successos únicament un 1%. Els esports van firmar una quota 

elevada del 20% del temps total del programa. 

 

 El programa de l’11 d’abril (Annex 9), de 59 minuts i 54 segons, es van emetre 

26 notícies i la política va veure minvada la seva presència (14%) mentre que les 

de la secció de societat van guanyar pes gràcies a les informacions relacionades 

amb el turisme i la setmana santa (22%). La crònica internacional va pujar al 

22%, la cultura al 10% i els successos al 10%. Els esports van mantenir un bon 

22% del temps. 
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 El dimecres 12 d’abril (Annex 10) i en un programa de 54 minuts i 44 segons es 

van explicar fins a 18 notícies, a banda de la secció d’esports. L’atemptat de 

Dortmund va provocar un augment considerable de la crònica internacional, que 

va ocupar el 32% del temps total de l’informatiu. Societat (17%) i política (14%) 

es van mantenir com la segona i tercera forces respectivament, mentre que la 

cultura va perdre espai (5%). 

 

 El dijous 13 d’abril (Annex 11) es va emetre el telenotícies més curt, amb una 

durada de 48 minuts i 28 segons (17 notícies). L’atemptat de Dortmund va seguir 

tenint protagonisme, d’aquí a l’elevat 22% de temps que va ocupar la crònica 

internacional, tot i que les notícies de societat es van tornar a emportar el premi 

gràcies a les informacions relacionades amb la setmana santa (24%). La política 

es va quedar amb el 10% del temps, la cultura el 6%, l’economia el 5%, els 

successos el 6% i els esports el 23%. 

 

 Finalment, l’informatiu del divendres 14 d’abril (Annex 12) va durar 49 minuts i 9 

segons i va constar de 19 notícies més la informació esportiva. La crònica 

internacional va ser la que va tenir més presència, amb un 25%, gràcies a temes 

com les eleccions de França, el referèndum de Turquia o el conflicte sirià. Les 

processons de Setmana Santa, en especial l’estampida a la Madrugá de Sevilla, 

van permetre que l’informatiu tingués un fort component de societat (22%). Un 

15% del temps va estar destinat a la política, un 8% a la cultura, un 2% a la 

ciència i un 24% als esports. 

El primer que cal advertir és que els informatius de TV3 tenen una durada més llarga 

que els de Telecinco, d’aproximadament deu o quinze minuts més, depenent del dia i 

l’actualitat que ens emmarca. A més, la cadena pública catalana acostuma a oferir uns 

titulars força elaborats, mentre que Telecinco té per hàbit entrar directament a la notícia 

que consideren més important o adient per obrir el programa d’aquell dia, sense fer un 

esbós de la resta de coses que han passat durant el dia i que s’explicaran posteriorment. 

TV3 també fa un tractament força ampli a totes les qüestions relacionades amb el procés 

independentista català, fet que afavoreix la presència de més notícies del món de la 

política en comparació a Telecinco. De la mateixa manera, les processons de Setmana 

Santa no tenen el mateix ressò que a la cadena de Mediaset. TV3 dóna bastanta 

importància a la crònica internacional, com ho exemplifica el nombre de notícies que 

s’expliquen i el fet que es tractessin les eleccions de França forces dies abans de la 

celebració d’aquestes. La cultura també té molta més presència, si bé queda eclipsada 
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per la informació esportiva, que ocupa més temps que les informacions polítiques, 

independentment dels partits que puguin disputar-se aquella setmana (en aquest cas, 

el Juventus-Barça de Lliga de Campions). En canvi, la crònica de successos passa 

completament desapercebuda i només es tracta en comptades ocasions. 

Pel que fa al tractament, TV3 deixa de banda el sensacionalisme per recórrer a un 

enfocament més periodístic. Només en la notícia de la mort de Chacón s’utilitza un 

llenguatge sensiblement emotiu: “emoció visible”, “tristos actes”, etc. La resta de notícies 

mantenen un llenguatge propi del periodisme, emfatitzant allò que és important de 

veritat. La manca d’informacions de la crònica de successos també possibilita aquest 

fet. També les imatges s’utilitzen d’una manera diferent, ja que Telecinco es decanta per 

repetir fins la sacietat aquelles imatges impactants per generar una reacció en 

l’espectador. TV3 busca vídeos més informatius, evitant al màxim el sensacionalisme 

característic de l’informatiu de Telecinco. 

Cal remarcar que TV3 és la cadena pública de Catalunya i ha de complir amb aquesta 

missió de servei públic, d’aquí a que els seus informatius també siguin diferents. I és 

que els mitjans públics han de donar un servei a la ciutadania a base d’imparcialitat, 

objectivitat, neutralitat, qualitat i diversitat (pluralisme lingüístic, cultural, ideològic, etc.), 

per més que en l’actualitat no hi hagi total unanimitat dels observadors sobre el 

compliment dels objectius de neutralitat i pluralitat a la cadena catalana. En aquest 

sentit, el fet de ser un canal autonòmic també afavoreix a una major presència de 

notícies del món de la cultura, ja que habitualment les peces d’aquesta secció fan 

referència a actes succeïts a Catalunya. Per contra, si Telecinco hagués de parlar de 

totes les estrenes teatrals o altres certàmens culturals que es fan al país no acabaria 

mai. 

6.3. Comparació de notícies tractades per ambdues cadenes 
 

TV3, en tractar-se d’una televisió autonòmica, tracta temes locals que no tenen cap 

mena de transcendència a Espanya. De la mateixa manera, alguns dels fets poc 

importants que passen a l’estat no apareixeran o passaran de puntetes al telenotícies 

de TV3. Malgrat tot, hi ha altres informacions que sí són explicades als dos programes, 

de les quals analitzaré algunes de les més destacades: 
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 Mort de Carme Chacón. En tots dos casos és la notícia més important de 

l’informatiu que ocupa, en aquest cas el del dilluns 11 d’abril del 2017. Els dos 

programes fan connexions a les seus del PSC i el PSOE, inclouen declaracions 

de personalitats del món de la política i fan un repàs a la seva vida, tant personal 

com professionals. El llenguatge emotiu hi és present en ambdós casos. 

 

 Egipte en estat d’emergència després de l’atemptat del diumenge de rams. 

Telecinco opta per un tractament més sensacionalista, utilitzant un llenguatge 

emotiu: “la bomba tiñió de sangre”, “domingo de ramos sangriento”. 

 

 Incendi al Port de Sant Adrià del Besòs. Tots dos mitjans fan un tractament 

similar, explicant el què ha passat, tant a través d’una connexió com d’una peça 

que inclou declaracions. Fins i tot la durada és pràcticament igual malgrat que a 

TV3 pugui tenir més importància per haver passat a Catalunya. 

 

 Tant TV3 com Telecinco centren gran part de l’atenció en el turisme de Setmana 

Santa. La diferència està, evidentment, en què TV3 parla únicament de 

Catalunya i, sobretot, de Barcelona, mentre que Telecinco explica la situació 

d’Espanya, posant èmfasi en els destins principals com ara la platja. 

 

 Judici del Cas Palau de la Música. Amb una durada similar, el tret diferencial en 

el tractament que ofereixen una i altra cadena és que Telecinco intenta agreujar 

més la situació atacant de forma directa a Convergència, cosa que TV3 no fa. 

 

 Atemptat a Dortmund. El format de la notícia és molt similar: explicació del què 

ha passat, declaracions de la família de Marc Bartra i relació amb els altres partits 

de Champions que s’han de disputar. No hi ha sensacionalisme per part de cap 

de les dues cadenes. 

 

 Les processons de Setmana Santa tenen molt més pes a Telecinco. La tradició 

arrelada a Espanya possibilita aquest fet, ja que a Catalunya se’n celebren 

poques i de poca importància. 

 

 Les discrepàncies entre els partits sobiranistes. TV3 intenta restar importància a 

la filtració de la gravació de David Bonvehí, mentre que Telecinco busca la 

polèmica: “la brecha del soberanismo parece agrandarse”, “momento de 

creciente tensión”. 
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A mode de resum, després de l’anàlisi dels dos informatius, el que se’n desprèn és que 

Telecinco intenta atraure més a l’espectador a partir del seu llenguatge oral i visual i no 

tant a través de la informació periodística pura que contenen totes i cadascuna de les 

notícies que comprenen el programa. La selecció de notícies també està destinada a 

guanyar audiència, ja que, agafant com a referència la durada de les informacions, 

Telecinco dóna més importància a allò que pot interessar més a la gent que no pas al 

que és realment la notícia més destacada del dia. L’exemple clar és la gran presència 

de peces referents a les processons, que són molt seguides a Espanya, per damunt 

d’altres notícies de pes. 

6.4. La ideologia 
 

És evident que la diferència entre TV3 i Telecinco pel que fa a la ideologia que s’entreveu 

de tots dos mitjans existeix. En primer lloc, un és el canal públic de Catalunya i l’altra 

una de les grans cadenes privades d’Espanya. Partint d’això, és d’esperar que el 

tractament que facin de segons quins temes sigui completament diferent. 

L’exemple més clar és el procés independentista. TV3 hi dedica més temps que no pas 

Telecinco. Concretament, la cadena de Mediaset hi dedica tres minuts i vuit segons en 

total al llarg de tota la setmana, mentre que TV3 en parla durant 15 minuts i 43 segons. 

I no només és el temps destinat, sinó també el tractament que se’n fa. Les setmanes 

analitzades van coincidir amb la filtració de les declaracions de David Bonvehí que van 

desembocar en una situació de discrepàncies entre els partits sobiranistes. TV3 es limita 

a explicar el que ha passat, sense presentar-ho com una crisi important entre els 

independentistes ni tampoc en un petit entrebanc sense importància. En canvi, 

Telecinco sí que magnifica la situació amb expressions com: “revés para los 

independentistas”, “la brecha en el soberanismo catalán parece agrandarse” o 

“momento de creciente tensión con el partido”. En aquest sentit, doncs, és bastant 

probable que tots aquells espectadors independentistes o interessats amb la política 

catalana es podran decantar més per TV3 que no pas per Telecinco. 

Un altre aspecte, no polític, que té relació amb les orientacions d’un i altre canal i que 

pot fer moure l’audiència cap a un dels dos costats el trobem als esports. Telecinco dóna 

molta més importància al Reial Madrid que no pas al Barça, que podria ser considerat 

com l’equip de TV3. Així doncs, un aficionat blaugrana difícilment seguirà els esports de  

Telecinco i un del Madrid els de TV3. 
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7. ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES A CATALUNYA 
 

Les dades que va proporcionar Kantar Media a primers de maig van demostrar la 

caiguda lliure de TV3 el passat mes d’abril, no només en la franja horària del prime time 

sinó en general. La cadena catalana va tancar el mes amb una audiència mitjana del 

9,6%, convertint-se en la segona xifra més baixa de la seva història, només per darrera 

de l’agost del 2016. Llavors va assolir un pobre 9,4%, tot i que l’estiu, i sobretot l’agost, 

és una època en què no es dóna massa importància a la programació i en què la gent 

està de vacances, la qual cosa provoca que el consum televisiu sigui més baix. 

Per contra, Telecinco va ser la cadena líder a Catalunya amb un 10,8%, per davant 

d’Antena 3 que va assolir 10,1%. Totes dues també van perdre quota respecte mesos 

anteriors, però van seguir imposant-se a TV3. De fet, Telecinco també va ser el canal 

líder a tot Espanya per tercer més consecutiu. 

Per fer palesa aquesta baixada, a continuació es mostren les dades concretes 

d’audiència de la setmana del 3 al 9 d’abril del 2017, una de les analitzades anteriorment 

a partir de la seva graella de programació. S’ha escollit aquesta setmana per ser, 

precisament, del mes d’abril i poder contrastar les dades de Kantar Media. L’objectiu és 

poder fer una relació entre el tipus de productes que s’ofereixen i les xifres d’audiència 

assolides. 

Share per cadenes i programes més vistos a Catalunya: 

 Dilluns 3 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 8,3% 

La 2 1,6% 

Telecinco 10,7% 

Cuatro 5,9% 

Antena 3 9,5% 

La Sexta 6,6% 

TV3 11% 
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PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

TN vespre TV3 396.000 15,2% 

First dates Cuatro 378.000 13,1% 

TN migdia TV3 361.000 20,4% 

El hormiguero Antena 3 352.000 12,1% 

Antena 3 Noticias 2 Antena 3 315.000 12,4% 

La Riera TV3 294.000 17,8% 

Crackòvia TV3 288.000 9,8% 

Informativos Telecinco 15h Telecinco 274.000 17,8% 

Allí abajo Antena 3 265.000 12,2% 

Boom Antena 3 254.000 13,4% 

 

 Dimarts 4 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 7,6% 

La 2 1,6% 

Telecinco 13,5% 

Cuatro 5,9% 

Antena 3 8,5% 

La Sexta 6,1% 

TV3 8,6% 

 

PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

TN vespre TV3 374.000 14,6% 

TN migdia TV3 346.000 18,9% 

Informativos Telecinco 21h Telecinco 335.000 13,1% 

El hormiguero Antena 3 321.000 10,9% 

First dates Cuatro 307.000 10,6% 

Pasapalabra Telecinco 297.000 15,5% 

Informativos Telecinco 15h Telecinco 288.000 15,6% 

Cámbiame Telecinco 286.000 15,9% 

Got Talent Junior Telecinco 275.000 9,5% 

Boom Antena 3 247.000 13,1% 
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 Dimecres 5 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 6,3% 

La 2 1,8% 

Telecinco 11% 

Cuatro 5,9% 

Antena 3 9,1% 

La Sexta 6,9% 

TV3 8,7% 

 

PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

TN migdia TV3 391.000 22,5% 

Barça-Sevilla BEIN Liga 363.000 18,3% 

El hormiguero Antena 3 338.000 11,8% 

Informativos Telecinco 21h Telecinco 293.000 12% 

Informativos Telecinco 15h Telecinco 280.000 15,4% 

TN vespre TV3 279.000 11,1% 

First dates Cuatro 278.000 9,8% 

Cámbiame Telecinco 262.000 16,4% 

APM? TV3 262.000 9,2% 

La Riera  TV3 255.000 15,8% 

 

 Dijous 6 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 7,4% 

La 2 1,6% 

Telecinco 12,3% 

Cuatro 5,4% 

Antena 3 10,4% 

La Sexta 6,2% 

TV3 10,5% 
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PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

El hormiguero Antena 3 409.000 14,7% 

Polònia TV3 385.000 13,7& 

TN migdia TV3 378.000 22,6% 

TN vespre TV3 309.000 13% 

La Riera TV3 305.000 18,9% 

Informativos Telecinco 21h Telecinco 295.000 12,5% 

First dates Cuatro 275.000 9,9% 

Antena 3 Noticias 2 Antena 3 251.000 10,9% 

Boom Antena 3 249.000 13,9% 

Cuéntame cómo pasó La 1 236.000 11% 

 

 Divendres 7 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 6,1% 

La 2 2,1% 

Telecinco 13,3% 

Cuatro 4,4% 

Antena 3 10,9% 

La Sexta 6,3 

TV3 10,2% 

 

PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

TN migdia TV3 369.000 21,8% 

Zona zàping TV3 345.000 13,2% 

La Voz Kids Telecinco 340.000 16,7% 

Tu cara no me suena todavía Antena 3 337.000 17,6% 

TN vespre TV3 314.000 14,3% 

La Riera TV3 286.000 17,4% 

La Voz Kids Previo Telecinco 266.000 10,2% 

Informativos Telecinco 21h Telecinco 254.000 11,8% 

Sálvame Limón Telecinco 233.000 14,2% 

Sálvame Naranja Telecinco 228.000 16,4% 
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 Dissabte 8 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 7,3% 

La 2 2% 

Telecinco 9,9% 

Cuatro 5% 

Antena 3 12% 

La sexta 4,9% 

TV3 7;2% 

 

PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

‘The amazing Spiderman’ Antena 3 352.000 15,4% 

Màlaga-Barça Movistar 312.000 13,8% 

Sábado Deluxe Telecinco 245.000 13,8% 

TN migdia TV3 237.000 14,4% 

Multicine ‘Pacto peligroso’ Antena 3 236.000 15,9% 

Oh Happy Day TV3 235.000 10,8% 

Telediario 1 La 1 232.000 13% 

Madrid-Atlético de Madrid BEIN Liga 227.000 13,9% 

TN vespre TV3 216.000 9,8% 

Multicine ‘El rescate de mi hijo’ Antena 3 214.000 12,8% 

 

 Diumenge 9 d’abril del 2017 

CADENA SHARE 

La 1 7,5% 

La 2 2,2% 

Telecinco 8,9% 

Cuatro 4,7% 

Antena 3 10,8% 

La Sexta 4,3% 

TV3 7,3% 
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PROGRAMA CADENA ESPECTADORS SHARE 

TN vespre TV3 492.000 18,5% 

30 minuts TV3 353.000 12,3% 

Multicine ‘Los misterios de Jennifer’ Antena 3 286.000 13,9% 

TN migdia TV3 276.000 17,8% 

Fora de sèrie TV3 270.000 10,5% 

GH VIP Semifinal Telecinco 268.000 15,5% 

‘El niño 44’ Antena 3 244.000 10,6% 

TN vespre TV3 216.000 9,8% 

Malas compañías La Sexta 201.000 7,1% 

‘Pompeya’ La 1 190.000 7,1% 

 

Després d’analitzar el rànquing d’audiències a Catalunya durant la setmana del 3 al 9 

d’abril, se’n poden extreure diverses conclusions. 

En primer lloc, que els espectadors catalans, en general, mantenen una fidelitat alta als 

telenotícies de TV3, fet que demostra una vegada més la importància que tenen els 

informatius en la graella d’una cadena. Exceptuant el dijous i el dissabte, la resta de dies 

el programa més vist a Catalunya és un dels informatius de la cadena pública catalana, 

que sempre són escollits com la primera opció per informar-se del que passa al món. 

Tot i liderar les audiències, s’observa que els informatius de Telecinco i Antena 3 també 

hi tenen una presència força destacada, convertint-se en el tercer telenotícies més vist 

en algunes ocasions. Per exemple, i centrant-nos en Telecinco, el dimarts 4 d’abril, el 

seu informatiu de les 21h va ser el tercer programa més vist per darrera dels dos 

telenotícies de TV3. A més, també destaca que el dimecres 5 els dos informatius de la 

cadena de Mediaset van obtenir una audiència mitja i un share més alt que el 

Telenotícies vespre de TV3, que va acabar convertint-se en el sisè programa més vist 

del dia a Catalunya. El per què d’aquesta bona audiència que reben els informatius de 

Telecinco bé podria ser la forma en què s’enfoca, és a dir, posant més èmfasi en les 

notícies de societat i successos i donant-li un tractament més sensacionalista i de funció 

d’entreteniment i no pas informativa, o bé per motius d’ideologia. 

L’altra conclusió que se’n deriva és que els programes de TV3 que ocupen la franja 

horària del prime time no s’imposen, ja no només a Telecinco sinó a la resta de cadenes 

i que són els telenotícies els espais que salven de forma més considerable els números 

de la cadena. Fent un anàlisi dia per dia, el resultat seria el següent: 
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 Dilluns 3, Crackòvia va aconseguir concentrar una bona quota d’espectadors, 

però això no va servir per arrossegar-los a l’emissió de la sèrie El crac, en el que 

era l’últim capítol de la temporada. L’audiència catalana es va decantar, doncs, 

per la sèrie d’Antena 3 Allí abajo, que es va emetre just després de El 

hormiguero, que va ser el quart programa més vist del dia, i també per First dates 

de Cuatro, producte que s’emet entre les 21.30h i les 22.30h aproximadament. 

 

 Dimarts 4, Sense ficció, un programa de caire informatiu i emès a partir de les 

22.30h, no va aparèixer entre els deu programes més vistos del dia i va ser Got 

Talent Junior el producte emès en prime time que es va imposar en aquesta 

franja amb un total de 275.000 espectadors i un share del 9,5%. Destaca també 

com Telecinco va col·locar dos programes d’entreteniment més al top deu de la 

jornada: Pasapalabra i Cámbiame. 

 Dimecres 5 va ser l’únic dia de tota la setmana en què cap programa presentat 

en l’horari de màxima audiència va aparèixer entre els deu més vistos del dia. 

Només El hormiguero d’Antena 3 i l’APM? de TV3 es van colar en aquesta llista, 

si bé són programes que es consideren més com una prèvia o un accés al prime 

time. 

 

 El mateix va passar el dijous 6, en què de nou El hormiguero i Polònia en el cas 

de TV3 van ser els dos programes més vistos a Catalunya. L’espai de sàtira 

política català, però, no va aconseguir arrossegar espectadors de cara a El 

sopar, programa que el seguia. És La 1 la cadena que es va imposar aquella nit 

amb l’emissió de la mítica sèrie Cuéntame cómo pasó, si bé és va ser el desè 

programa més vist del dia i va quedar lluny de productes menors com Boom o 

First dates. 

 

 Divendres 7 sí que Telecinco va ser la guanyadora en horari de prime time, tant 

a Catalunya com a Espanya, gràcies a La Voz Kids, amb un total de 340.000 

espectadors i una quota del 16,7%. El va seguir molt de prop Tu cara no me 

suena todavía d’Antena 3 amb menys espectadors -337.000- però un share més 

alt -17,6%-. De fet, el programa de Telecinco va aconseguir fins i tot concentrar 

un nombre elevat d’espectadors -240.000- en la prèvia que es va fer a l’emissió 

del programa i en què simplement es va fer un petit avançament del que 

depararia el ‘talent show’. És probable que part d’aquesta gent que es va 

incorporar més tard estigués mirant Zona zàping, segon programa més vist del 

dia a Catalunya amb 345.000 espectadors i una quota del 13,2%. El que està 
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clar és que la pel·lícula de TV3 Anacleto: agent secret no va cridar l’atenció a 

l’audiència catalana. 

 

 Dissabte 8 va ser la pel·lícula d’Antena 3 The amazing Spiderman el programa 

més vist de la jornada i també de la franja horària del prime time. Un altre 

programa d’aquesta banda, el Sábado Deluxe de Telecinco, va ocupar la tercera 

posició en un dia en què el partit del Barça –emès en una canal de pagament- 

es va colar entre les dues grans cadenes espanyoles. La gran aposta de la nit 

de dissabte de TV3, Oh happy day va ser el sisè programa més vist amb 235.000 

espectadors i un 10,8% de quota. Unes xifres molt baixes tenint en compte que 

era la final del ‘talent show’, que en la seva quarta temporada va firmar 

l’audiència més baixa de tota la seva història. Només cal comparar aquestes 

dades amb les de la final de la tercera edició, que va concentrar mig milió 

d’espectadors -553.000- i un share del 22,1%. També les dues primeres edicions 

van reunir 558.000 i 472.000 persones respectivament. 

 

 Finalment, TV3 sí que va guanyar la nit del diumenge. El programa d’actualitat 

informativa 30 minuts ja ha aconseguit moltes altres vegades ser el més vist, per 

davant d’apostes d’entreteniment d’altres cadenes. El dia 9 d’abril també va ser 

així, amb 353.000 espectadors i una quota del 12,3%. Fins i tot el Fora de sèrie, 

que es va emetre després i potser va mantenir gran part de l’audiència que havia 

mirat el documental ‘És massa tard per ser mare?’, va imposar-se a la semifinal 

de GH VIP, que va ser el sisè programa més vist a Catalunya. 

 

En definitiva, i a mode de resum, els informatius de TV3 són el pilar de la cadena tal i 

com ho demostren les seves xifres d’audiència, sent els programes líders a cada 

jornada. De tota manera, una part destacada de la gent es decanta per altres 

informatius, sobretot el de Telecinco, amb un tractament menys informatiu del que dóna 

TV3. 

Un altre fet a destacar és que els programes principals d’entreteniment de la franja de 

prime time que ofereix TV3 no aconsegueixen captar un nombre elevat d’audiència. 

Només Oh happy day aprova l’examen, si bé les seves xifres són molt inferiors a les 

altres tres temporades emeses els altres anys. Crackòvia, Polònia i APM? triomfen en 

les seves bandes horàries, però no poden arrossegar els espectadors als programes 

que els segueixen (El crac, Bogeria a la pastisseria i El sopar). Curiosament el programa 

de prime time de TV3 que guanya la partida a la resta és el 30 minuts, és a dir, un 
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producte informatiu i no pas d’entreteniment. Per tant, és palpable que la cadena 

catalana té una manca de programes d’entreteniment que enganxin a la gent, no només 

en horari de màxima audiència, i encara està força lluny de poder competir en aquest 

terreny amb el que ofereixen les altres cadenes espanyoles. 

L’altra cara de la moneda en aquest sentit la mostra Telecinco que, a banda dels 

informatius, només col·loca programes d’entreteniment al top deu dels més vistos: 

Pasapalabra, Cámbiame, Sálvame (diari i dissabte), Got talent, La Voz i Gran Hermano 

VIP. Només Antena 3 aconsegueix fer-li ombra amb el concurs Boom, que s’emet a la 

mateixa hora que Pasapalabra, i alguns dels seus programes estrella de la nit com ho 

són El hormiguero, Allí abajo o Tu cara no me suena todavía. 

8. LES MANCANCES DE TV3 EN HORARI DE PRIME TIME 
 

La falta de competitivitat de TV3 amb les grans cadenes espanyoles és visible tant en 

l’horari de màxima audiència com en altres franges de la jornada. Els programes que 

TV3 va col·locar en la seva graella durant les setmanes analitzades anteriorment han 

presentat, en general, una baixada d’audiència i de potencial a diferència d’altres 

temporades o anys. Només alguns programes, normalment pertanyents a la banda de 

l’accés al prime time, tenen la capacitat de mantenir-se amb unes bones dades per a la 

cadena. 

8.1. Evolució dels programes de prime time 
 

Crackòvia és un dels programes líders de TV3, si bé al llarg dels anys i les temporades 

ha vist com les seves xifres d’espectadors han anat baixant mica en mica. Si analitzem 

les audiències de març i abril, el programa esportiu d’humor de la cadena és el un dels 

més vistos durant l’accés al prime time, si bé aquests espectadors després no es queden 

mirant El crac i prefereixen canviar de canal i de programa. El 6 de març, el Crackòvia 

va ser el tercer espai més vist de la jornada a Catalunya, només per darrera dels dos 

telenotícies, i el que més audiència va tenir de la seva franja (12,8% i 378.000 

espectadors). Durant la resta del mes de març va mantenir una bona mitjana 

d’espectadors però va ocupar el tercer lloc entre els espais de la seva banda després 

de El hormiguero i First dates, igual que el primer dilluns d’abril (dia 3). En canvi, 

Crackòvia va superar el dating de Cuatro el dilluns 10 i es va situar en la segona posició 

dels espais més vistos a Catalunya en la seva franja horària. El darrer dilluns d’abril, el 

dia 24, el programa va liderar l’accés al prime time i va ser el segon programa més vist 
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del dia amb un 14,4% de share i 441.000 espectadors, coincidint amb la disputa del 

clàssic Madrid-Barça el dia anterior. 

TV3 se les prometia molt felices amb la tornada de la sèrie de Joel Joan, El crac. Durant 

la seva primera temporada, emesa a finals del 2014, el producte va mantenir una mitjana 

de 400.000 espectadors i un 12,7% de share (només en un dels dotze programes va 

baixar del 10%). Però ja només el capítol d’estrena de la segona temporada va 

experimentar una baixada considerable respecte al primer episodi de la primera 

temporada. El crac va concentrar 410.000 persones davant la pantalla, 336.000 menys 

que en el primer capítol de la sèrie. La pèrdua d’espectadors setmana rere setmana va 

ser palpable, amb un preocupant 8,2% a l’episodi quatre i un 6,8% al penúltim capítol. 

El crac va tancar la temporada el 3 d’abril amb 253.000 espectadors i una quota del 

10,2%. La mitjana total de la segona entrega de la sèrie va ser de 277.500 espectadors 

i un 10,3%. 

Sense ficció és un clar exemple de programa informatiu de TV3 capaç d’enganxar 

l’audiència. Són diversos els documentals que han aconseguit liderar la franja horària i 

fins i tot la jornada del dimarts. En aquest cas, va ser el dimarts 21 de març quan l’espai 

va convertir-se en el programa més vist del prime time a Catalunya gràcies al seu treball 

‘Jarabe contra el càncer’, centrat en la malaltia patida per Pau Donés, cantant del grup 

Jarabe de Palo. Un 14,7% de share i 438.000 espectadors li van permetre aquest honor. 

Cal dir, també, que el Sense ficció acostuma a fer una bona promoció dels seus 

documentals durant els dies previs de la seva emissió, fet que també desperta l’interès 

de l’espectador de cara a veure’l el dimarts següent. I és que el dimarts acostuma a ser 

un dia difícil per competir, amb l’emissió de sèries, partits de Champions i el seu post-

partit o, en el cas dels mesos de març i abril, de Got Talent. 

Un altre programa d’humor de referència de TV3 és l’APM?, líder moltes vegades de 

l’accés dels dimecres a la nit. Es troba en una situació similar a la del Crackòvia, en què 

l’audiència que acumula no s’arrossega als programes posteriors, en aquest cas Bogeria 

a la pastisseria com s’explicarà a continuació. L’APM? va ser la primera opció de l’accés 

tres dels cinc dimecres del mes de març: l’1 (11,5% i 328.000 espectadors), el 15 

(12,7%, 377.000 espectadors i segon espai més vist del dia) i el 29 (13,6% i 396.000 

espectadors, les xifres més altes del mes). El dimecres 8 de març va assolir un pobre 

6,6% de share amb 183.000 persones seguint el programa, però l’explicació és ben 

senzilla: la major part dels espectadors estaven mirant el partit de Champions entre el 

Barça i el PSG. Durant l’abril destaquen les audiències del dimecres 12, sent el tercer 



38 
 

programa més vist del dia, i, sobretot, del dimecres 26 amb 404.000 espectadors que li 

van permetre liderar la seva franja. 

El programa Bogeria a la pastisseria de Cristian Escribà es va estrenar el 25 de gener 

amb unes bones xifres de 386.000 espectadors i una quota del 12,7%. Ara bé, en la 

següent emissió va perdre un total de 132.000 espectadors, baixant a 254.000 i a un 

share del 9,4%. Després de la seva estrena, mai més va tornar a mantenir una quota 

superior a la del 10%, va seguir perdent audiència i TV3 no va tenir problemes en 

suprimir l’espai de la seva graella durant dues setmanes: el dimecres 8 de març per 

emetre un especial Zona Championa: Barça-PSG i el dimecres 15 del mateix mes per 

oferir l’obra de teatre Astronautes. Houston, tenim un cadàver. El 29 de març el 

programa va fer una petita remuntada, entrant al top 20 per primera vegada en moltes 

setmanes. Probablement, però, aquest fet es va deure a que un dels protagonistes de 

l’espai aquella setmana era Neymar i la seva festa d’aniversari, un personatge capaç 

d’atraure espectadors de totes les edats. Finalment, Bogeria a la pastisseria va tancar 

la temporada amb un total de 158.000 espectadors, 228.000 menys que el dia de la seva 

estrena. El retorn de El foraster va significar una bona notícia per la cadena, que 

recuperarà una audiència fidel la nit dels dimecres. 

Polònia aconsegueix un lideratge més alt que el Crackòvia. Tots dos són programes 

similars, pertanyents a la mateixa productora i dedicats a la sàtira. Però en el context 

actual, en què el procés independentista és un tema de moda i la política ha guanyat 

importància i interès, el Polònia ha recuperat una part de l’audiència que havia perdut 

els darrers anys. Això ho demostren les seves xifres i el fet de ser el programa líder en 

la seva franja dels mesos de març i abril. Al llarg del març, l’espai va estar sempre al top 

5 de programes més vistos de la jornada i va liderar la seva franja. Fins i tot el 30 de 

març es va convertir en l’espai més vist en tot el dia a Catalunya amb 477.000 

espectadors i un 16,8% de share. Mateixa dinàmica va seguir al mes d’abril, en què 

només El hormiguero del dia 6 va poder superar al Polònia en la seva franja amb un 

total de 409.000 persones davant la tele. Igual que al març, el programa de sàtira política 

va ser el més vist del darrer dijous del mes, si bé amb unes dades un pèl més baixes 

(465.000 espectadors i una quota del 15,8%). La gran diferència entre Crackòvia i 

Polònia és que aquest últim té la capacitat d’imposar-se a El hormiguero i First dates, 

grans competidors en la franja d’accés al prime time. 
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Un altre programa que es va estrenar a principis d’any va ser El sopar, consistent en 

una trobada entre Roger de Gràcia i diversos famosos per parlar d’un tema concret cada 

setmana. El primer episodi es va emetre el 19 de gener del 2017 i va aconseguir 266.000 

espectadors i un 9,7% de share. Aquestes xifres van anar en augment en el segon 

episodi, firmant un 10,3% i reunint 279.000 espectadors, 13.000 més respecte la 

setmana anterior. Aquest fet es podia deure a què el dia de l’estrena hi havia partit del 

Barça en horari de màxima audiència. La línia ascendent va seguir en l’episodi següent 

del 2 de febrer (10,3% i 283.000), va baixar el dia 9 i va tornar a remuntar el 16 de febrer 

assolint les seves xifres més altes amb un 10,9% i reunint un total de 287.000 

espectadors. Seria la setmana següent, però, el dia 23 de febrer, quan El sopar va ser 

líder de la seva franja a Catalunya (10,5% i 282.000 persones). A partir d’aquell moment, 

l’audiència va anar a la baixa i el 16 de març es va quedar en un escàs 8,3% i 211.000 

espectadors, la xifra més baixa. El 30 de març va tornar a pujar, sent la segona opció 

de la nit amb 264.000 persones davant la pantalla (10,5%) 

La falta de pel·lícules de qualitat i la dura competència de programes com Sálvame 

Deluxe en el seu moment o de La Voz Kids, Tu cara me suena i Tu cara no me suena 

todavía han condemnat el prime time de TV3 dels divendres a la nit. 

El cas d’Oh happy day ja s’ha comentat anteriorment. Les dades parlen per si soles i la 

baixada d’audiència de la quarta temporada respecte les altres tres –sobretot la primera 

i la tercera- és destacada. La mitjana de la primera temporada va ser de 414.000 

espectadors i un 15% de share, a la segona de 345.000 persones i una quota de l’11,7%, 

a la tercera de 424.00 espectadors i 16,8% de share i a la quarta de 362.500 i un 14,5%. 

Sobretot cal remarcar les xifres baixes que va firmar el programa en la seva final 

d’enguany, reunint només 235.000 persones, més de la meitat que als anys 2013 i 2015 

i la meitat que al 2014, quan normalment l’últim programa és aquell que més crida 

l’atenció a l’espectador. Els motius d’aquesta baixada es poden trobar en el canvi de 

format que ha experimentat l’espai aquest 2017, en què els grups participants han estat 

d’entre dues i sis persones, ben al contrari que en les edicions anteriors on les corals 

estaven formades per molts més participants. També el canvi de presentador podria ser 

una altra raó, sent Anna Simón la que va substituir a Eduard Farel·lo. 

Diumenge TV3 aposta per dos programes de tirada informativa com el 30 minuts, que 

ofereix documentals similars al Sense ficció, i Fora de sèrie, espai considerat híbrid 

degut a les gotes d’entreteniment que contenen les entrevistes i la forma de fer-les. El 

30 minuts és un programa fix a la cadena pública catalana des de fa molts anys i sempre 

ha mantingut unes bones xifres d’audiència. Diumenge 5 de març va liderar el prime 
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time a Catalunya i va ser el tercer espai més vist del dia amb 415.000 espectadors i una 

quota del 13,6%. També destaca que els dies 19 i 26 de març va superar en nombre de 

persones al debat de GH VIP, un programa de força tirada. El Fora de sèrie es va 

estrenar el primer cap de setmana d’abril amb un 9,9% i 259.000 espectadors que 

prèviament havien mirat el 30 minuts. Tots dos programes van ocupar el top 5 de més 

vistos del dia el diumenge 9, en què el 30 minuts va ser el segon més vist amb l’envejable 

xifra de 353.000 espectadors. Tot això en un diumenge en què es competeix amb el 

debat de GH VIP primer i de Supervivientes després, amb Masterchef i amb El peliculón 

d’Antena 3. 

8.2. Què funciona i què cal canviar? 
 

El que s’extreu de tot això és que són els programes més vells i consolidats de TV3, i 

també els que s’emeten en l’accés al prime time, els que aconsegueixen una millor 

audiència: Crackòvia, Polònia, Sense ficcó, 30 minuts i APM?. Una altra bona notícia 

per la cadena ha estat la bona acceptació del Fora de sèrie, un programa que combina 

informació i entreteniment i que ha pogut competir amb les grans apostes de Telecinco 

i Antena 3 les nits del diumenge. 

Dues de les estrenes de la temporada, Bogeria a la pastisseria i El sopar no han acabat 

d’encaixar entre els espectadors catalans, especialment la primera, amb una gran 

diferència d’espectadors entre el primer i l’últim programes emesos. Per contra, El sopar 

ha mostrat una clara irregularitat, amb setmanes de bones xifres i d’altres amb números 

baixos, ja sigui pels temes que s’han tractat o pels convidats de cada capítol. 

D’altra banda, el retorn d’espais que portaven més d’un any sense emetre’s, com són El 

crac i Oh happy day no han tingut la tornada esperada i el nombre d’espectadors s’ha 

vist reduït considerablement respecte altres anys, ja sigui per la falta d’una trama 

interessant i potent en el cas de la sèrie de Joel Joan o pel canvi de format i de 

presentador en el cas del ‘talent show’ musical dels dissabtes. Finalment, el fet de no 

apostar per pel·lícules més potents per la falta dels mitjans econòmics suficients i de 

coincidir a la graella amb programes estrella provoquen que TV3 no pugui fer res davant 

les grans cadenes espanyoles les nits de divendres. 

En definitiva, el lema “allò que funciona no es toca” podria servir a TV3. De totes 

maneres, hi ha moments en què cal canviar alguns espais de la graella i toca llançar 

nous programes que aportin un aire diferent a la cadena. Ara bé, veient el resultat 

d’algunes d’aquestes estrenes o canvis, TV3 necessitarà preparar acuradament tots 

aquells productes nous que vulgui impulsar si pretén consolidar-se en una franja de 
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prime time en què l’espectacle acostuma a emportar-se el premi de liderar les 

audiències. 

9. CONCLUSIONS 
 

Un cop realitzats els anàlisis de les graelles, els informatius i les audiències de Telecinco 

i TV3 es poden respondre les dues preguntes plantejades a l’inici del treball. 

Quins són els gèneres televisius predominants en l’horari de prime time a Telecinco i 

TV3? L’entreteniment és el gènere per excel·lència avui en dia a la televisió, i no només 

en horari de prime time. Tant Telecinco com TV3 aposten per aquest tipus d’espais en 

el seu horari de màxima audiència, si bé la cadena de Mediaset ho fa amb més força. 

Totes les nits de Telecinco van dedicades als programes d’entreteniment, ja siguin 

sèries, realitiy show o talent show. TV3 també emet espais d’informació en la banda de 

prime time els dimarts i els diumenges. La resta de dies aposta per l’entreteniment, si 

bé es tracta d’un entreteniment menys espectacularitzat que el que emet Telecinco. El 

mateix passa amb la resta de programació i amb els informatius. Els telenotícies de TV3, 

més propers al que haurien de ser els objectius d’una cadena de servei públic, són més 

plurals i destinats a la formació d’opinió pública que no els de Telecinco, encaminats al 

sensacionalisme. L’entreteniment s’imposa en ambdues graelles, però TV3 dóna més 

importància als programes informatius que Telecinco. 

A partir d’aquí es pot respondre la segona pregunta: la baixada d’audiència de TV3 en 

la franja de prime time té relació amb el tipus de programació oferta i no pas amb 

qüestions ideològiques? La resposta seria la primera opció, pel tipus de programació 

que ofereix. Si els espectadors catalans es decantessin per Telecinco per motius 

ideològics, el més probable seria que els telenotícies de TV3 i programes com Crackòvia 

i Polònia, que tracten el Barça i la política catalana, haguessin perdut audiència. Ben al 

contrari, aquests tres espais són líders en les seves respectives franges. TV3 perd força 

en altres bandes en què els programes d’entreteniment de Telecinco són més elaborats 

i busquen més espectacle que no pas els de TV3, molt més moderats. La gent vol 

entreteniment i espectacle pur com el que poden oferir Gran Hermano o La Voz Kids. 

Per tant, i a mode de conclusió final, les televisions d’avui en dia viuen de l’entreteniment 

i és el gènere pel qual estan disposades a fer una aposta més gran que aconsegueixi 

concentrar l’audiència necessària per liderar els rànquings en l’horari de prime time. 

Telecinco fa aquesta aposta, mentre que TV3, segurament pel fet de tractar-se d’un 

mitjà públic, ofereix una programació més equilibrada, però això li està costant perdre 

un nombre important d’espectadors en detriment d’altres cadenes. 
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11. ANNEXES 
 

Annex 1. Graella Telecinco. 

Setmana 

del 27/03 

al 2/04 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6.30h-7h  

Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

 

 

Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

 

 

Informativos 

Telecinco 

I Love TV: Lo 

mejor 

I Love TV: Lo 

mejor 7h-8h 

8h-9h Cámbiame Cazamariposas 

VIP 

9h-10h  

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

Cazamariposas 

VIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz Kids 

10h-11h Más que 

coches 

11h-12h  

 

 

 

 

La noche de 

Cadena 100 

12h-13h 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 
13h-14h 

14h-15h 

Cámbiame Cámbiame Cámbiame Cámbiame Cámbiame 

15-16h Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 
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16-17h  

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

Cine: “Un viaje 

de diez metros” 

 

 

 

Cine: “Titanic” 

17h-18h 

18h-19h 

 

Qué tiempo tan 

feliz 
19h-20h 

La Voz Kids: los 

elegidos 

20h-21h Pasapalabra 

 

Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra 

 

Francia-España 21h-22h Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

22h-23h  

Sé quien eres 

 

 

 

 

Mi casa es la 

tuya 

 

 

Gran Hermano 

VIP 

 

 

 

 

La Voz Kids 

 

 

 

 

Sábado Deluxe 

 

 

GH VIP: El 

debate 

23h-00h Cine: “Esto es 

la guerra” 00h-1h 

 

 

 

 

Amores que 

duelen 

 

 

 

 

Cine: “Te vigilo” 

1h-2h 

 

 

Gran Hermano 

VIP: La casa en 

directo 

 

GH VIP: La 

casa en directo 

 

2h-3h  

GH VIP: 

Resumen 

 

GH VIP: 

Resumen 

 

 

Miramimusica 

GH VIP: 

Resumen 

La tienda en 

casa 

La tienda en 

casa 

3h-4h GH VIP: La 

casa en directo 

GH VIP: La 

casa en directo 

 

 

Miramimusica 

 

Musical cities 

4h-5h Miramimusica 

 

Miramimusica Miramimusica 

 

 

Miramimusica 
5h-6.30h Miramimusica 
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Latin Fit Latin Fit Latin Fit Latin Fit 

 

Setmana 

del 3/04 al 

9/04 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6.30h-7h  

Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

 

 

Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

 

 

Informativos 

Telecinco 

I Love TV I Love TV: Lo 

mejor 7h-8h 

8h-9h Cámbiame Cámbiame 

9h-10h  

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

 

 

 

 

 

El Programa de 

Ana Rosa 

Got Talent 

Junior: los 

protagonistas 

 

Cazamariposas 

VIP 

Cazamariposas 

VIP 10h-11h  

 

 

 

 

 

 

La Voz Kids 

Más que 

coches 11h-12h 

 

 

 

 

 

Got Talent 

Junior 

12h-13h 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 

 

Mujeres y 

hombres y 

viceversa 
13h-14h 

14h-15h 

Cámbiame Cámbiame Cámbiame Cámbiame Cámbiame 
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15-16h Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

16-17h  

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

 

 

 

 

Sálvame 

Cine: 

“Philomena” 

Cine: “War 

horse” 17h-18h 

18h-19h  

Cine: “Mientras 

dormías” 
 

Cine: “La 

enfermera” 
19h-20h 

La Voz Kids: 

audiciones a 

ciegas 

20h-21h Pasapalabra 

 

Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra Pasapalabra 

21h-22h Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

Informativos 

Telecinco 

22h-23h Got Talent Junior  

 

 

 

 

Got Talent 

Junior 

 

 

 

 

 

Mi casa es la 

tuya 

 

 

 

Gran Hermano 

VIP 

 

 

 

 

 

La Voz Kids 

 

 

 

 

 

Sábado Deluxe 

 

 

 

GH VIP: El 

debate 

 

Sé quien eres 23h-00h 

00h-1h 

 

 

Amores que 

duelen 

 

1h-2h 

Gran Hermano 

VIP: La casa en 

directo 

 

GH VIP: La 

casa en directo 

 

2h-3h 

La tienda en 

casa 

La tienda en 

casa 

La tienda en 

casa 

GH VIP: 

Resumen 

La tienda en 

casa 

GH VIP: 

Resumen 

La tienda en 

casa 

La tienda en 

casa 
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3h-4h  

 

Miramimusica 

 

 

 

Miramimusica 

 

 

Miramimusica 

 

 

Miramimusica 

 

GH VIP: La 

casa en directo 

 

 

Miramimusica 

 

Musical cities 

4h-5h  

Miramimusica 
5h-6.30h Miramimusica 

Latin Fit Latin Fit Latin Fit Latin Fit 

Verd: informació. Groc: entreteniment. Blau: híbrid. 
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Annex 2. Graella TV3. 

Setmana del 

27/03 al 

2/04 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6h-7h Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24  

 

 

Notícies 3/24 

 

 

 

Notícies 3/24 

7h-8h 

8h-9h  

 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

 

 

Els matins 

9h-10h 

10h-11h 

Signes del 

temps 

11h-12h Acció política 

 

 

 

 

Missa 

conventual de 

Montserrat 

 

Valor afegit 

12h-13h Tot un món 

 

Oh happy day 13-14h Bogeria a la 

pastisseria 

Espai Terra Espai Terra Espai Terra Espai Terra Espai Terra Crackòvia Polònia 

14h-15h Telenotícies 

comarques 

Telenotícies 

comarques 

Telenotícies 

comarques 

Telenotícies 

comarques 

 

Telenotícies 

comarques 

Zona Zàping APM? Extra 
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15h-16h Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Cuines Cuines Cuines Cuines Cuines Tarda de cine: 

“Posa’t al meu 

lloc” 

Tarda de cine: 

“Històries de 

Manhattan” 

16h-17h La Riera La Riera La Riera La Riera La Riera 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 
17h-18h 

Pel·lícula: “La 

gran carbassa” 

Pel·lícula: “Tot 

passejant Miss 

Daisy” 
18h-19h 

19h-20h El Faro: cruïlla 

de camins 

 

 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

 

 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

Pel·lícula: “El 

mètode 

Grönholm” 

Pel·lícula: “Mr. 

Magorium i la 

seva botiga 

màgica” 

20h-21h  

Tot o res 

Tot o res 

 

 

 

Tot o res 

Tot o res 

 

 

 

Tot o res 
Ja t’ho faràs! Generació 

digital 

21h-22h Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

Telenotícies 

vespre 

 

 

22h-23h Crackòvia  

 

Sense ficció 

APM? Polònia  

 

La gran 

pel·lícula: “La 

llum d’Elna” 

 

 

 

 

 

 

Oh happy day 

30 minuts 

 

 

El crac 

Bogeria a la 

pastisseria 

El sopar Fora de sèrie 

23h-00h 

Valor afegit El retrovisor El lloc dels fets 

00h-1h Món 324 Tria 33 Tria 33  

 

Gol a gol Tria 33 
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Tria 33 Tria 33  

Més 324 

 

Més 324 

 

Més 324 

1h-2h Més 324 Més 324 Tria 33 Temps de neu 

Pel·lícula: 

“Jonah Hex” 

Tria 33 

El Faro: cruïlla 

de camins 2h-3h Ritmes a l’aula El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins Ritmes a l’aula Ritmes a l’aula 

3h-4h Cava de blues Ritmes a l’aula Ritmes a l’aula Ritmes a l’aula Ritmes a l’aula Cava de blues Cava de blues 

Fusió i swing a 

l’estudi 

Cava de blues Cava de blues Cava de blues Cava de blues Fusió i swing a 

l’estudi 

4h-5h  

Jazz a l’estudi 

Fusió i swing a 

l’estudi 

Fusió i swing a 

l’estudi 

Fusió i swing a 

l’estudi 

Fusió i swing a 

l’estudi 

 

Jazz a l’estudi 

Fusió i swing a 

l’estudi 

Jazz a l’estudi 

5h-6h Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi 
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Setmana del 

3/04 al 9/04 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

6h-7h Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 Notícies 3/24 

7h-8h 

8h-9h  

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

Els matins 

 

 

 

 

 

Els matins 

9h-10h 

Signes del 

temps 

10h-11h Acció política  

 

 

Oh happy day 

Valor afegit 

11h-12h  

Tot un món 

Fora de sèrie 

12h-13h 

Bogeria a la 

pastisseria 13-14h 

 

Crackòvia Espai Terra Espai Terra Espai Terra Espai Terra Espai Terra Polònia 

14h-15h Telenotícies 

comarques 

Telenotícies 

comarques 

Telenotícies 

comarques 

Telenotícies 

comarques 

 

Telenotícies 

comarques 

Zona Zàping APM? Extra 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

Telenotícies 

migdia 

 

 

Telenotícies 

migdia 
15h-16h 

Cuines Cuines Cuines Cuines Cuines 
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16h-17h La Riera La Riera La Riera La Riera La Riera Tarda de cine: 

“La  Sra. 

Washington 

torna a la 

ciutat” 

Tarda de cine: 

“Els fantasmes 

de les meves 

exnòvies” 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 

 

 

Divendres 
17h-18h 

Pel·lícula: “El 

seu pitjor 

defecte” 

Pel·lícula: 

“L’últim vol” 18h-19h 

19h-20h El Faro: cruïlla 

de camins 

 

 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

 

 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

 

Pel·lícula: 

“Neteges 

Sunshine” 

 

Pel·lícula: 

“Menú 

degustació” 

20h-21h Tot o res Tot o res 

 

 

Tot o res Tot o res 

 

 

Tot o res 

Ja t’ho faràs! Generació 

digital 

21h-22h Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

 

Telenotícies 

vespre 

 

Telenotícies 

vespre 

 

 

22h-23h  

Crackòvia 

 

 

 

Sense ficció 

 

APM? 

 

Polònia 

Zona zàping 

 

 

 

 

 

 

 

Oh happy day 

30 minuts 

 

 

El crac 

Bogeria a la 

pastisseria 

El sopar La gran 

pel·lícula: 

“Anacleto: 

agent secret 

Fora de sèrie 

23h-00h 

Valor afegit El retrovisor El lloc dels fets 

00h-1h Món 324 Tria 33 Tria 33 Tria 33  

 

Gol a gol 
Tria 33 Tria 33  
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1h-2h  

 

Més 324 

 

Més 324 

Més 324 Més 324 Més 324 Tria 33 Temps de neu 

 

Pel·lícula: 

“Armes 

invencibles” 

Tria 33 

2h-3h El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

El Faro: cruïlla 

de camins 

Ritmes a 

l’estudi 

Ritmes a 

l’estudi 

Ritmes a 

l’estudi 3h-4h Ritmes a 

l’estudi 

Ritmes a 

l’estudi 

Ritmes a 

l’estudi 

Ritmes a 

l’estudi Blues a l’estudi Blues a l’estudi 

4h-5h Blues a l’estudi Blues a l’estudi Blues a l’estudi Blues a l’estudi Blues a l’estudi 

Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi 

5h-6h Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi Jazz a l’estudi 

Verd: informació. Groc: entreteniment. Blau: híbrid. 
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Annex 3. Informatiu Telecinco 10 d'abril del 2017 - Durada de 44 minuts i 26 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Notícia 1: Mort Carme Chacón  Política  10m i 12s  22,95% 

Notícia 2: Sobresous Caixa Catalunya  Economia  30s  1,12% 

Notícia 3: Reunió països sud Europa  Política  45s  1,69% 

Notícia 4: Desarmament ETA  Política  30s  1,12% 

Notícia 5: Atemptats Egipte  Internacional  1m i 15s  2,81% 

Notícia 6: Atemptats Estocolm  Internacional  1m i 10s  2,63% 

Notícia 7: Funeral Keith Palmer  Internacional  25s  0,94% 

Notícia 8: Crisi Ciutadans Múrcia  Política  20s  0,75% 

Notícia 9: Compravenda de cases  Economia  17s  0,64% 

Notícia 10: Incendi Port Sant Adrià B.  Societat  2m  4,50% 

Notícia 11: Vaixell accidentat Benicarló  Successos  25s  0,94% 

Notícia 12: Baralla per dos gossos  Successos  2m i 8s  4,80% 

Notícia 13: Baralla partit de futbol  Successos  1m i 38s  3,68% 

Notícia 14: Robatoris  Successos  2m i 10s  4,88% 

Notícia 15: Esfondrament a l'Índia  Internacional  22s  0,82% 

Notícia 16: Cultius marihuana a Granada  Successos  1m i 25s  3,19% 

Notícia 17: Mort residència avis Alcorcón  Successos  27s  1,01% 

Notícia 18: Turisme Setmana Santa  Societat  1m i 16s  2,85% 

Notícia 19: Seguretat al Camí de Santiago  Societat  43s  1,61% 

Notícia 20: Temperatures altes, platja  Societat  21s  0,79% 

Notícia 21: Risc incendis a Galícia  Societat  42 s  1,57% 

Notícia 22: Processons Setmana Santa  Societat  3m i 21s  7,54% 

Notícia 23: Veto Síndrome Down pub Lleida  Societat  1m i 20s  3% 

Notícia 24: Peli "El secreto de Marrowbone"  Cultura  1m i 17s  2,89% 

Notícia 25: Aterratge nau espacial  Ciència  1m i 31s  3,41% 

Notícia 26: Esports  Esports  7m i 56s  17,85% 
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Annex 4. Informatiu Telecinco 11 d'abril del 2017 - Durada de 43 minuts i 34 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Notícia 1: Cas xantatge Ausbanc  Política  1m i 25s  3,25% 

Notícia 2: Judici Cas Palau de la Música  Política  1m i 41s  3,86% 

Notícia 3: Pressupostos PNV  Política  32s  1,22% 

Notícia 4: Comiat Carme Chacón  Política  2m i 23s  5,47% 

Notícia 5: Manifestacions Caracas  Internacional  24s  0,92% 

Notícia 6: Atemptats Estocolm  Internacional  28s  1,07% 

Notícia 7: Tiroteig a una escola de EEUU  Internacional  1m i 17s  2,94% 

Notícia 8: Crim violència de gènere  

Espanya  

Successos  1m i 13s  2,80% 

Notícia 9: Estafa fàrmac contra el càncer  Societat  1m i 55s  4,40% 

Notícia 10: Tutela retirada mare 64 anys  Societat  1m i 25s  3,25% 

Notícia 11: Cas Diana Quer  Successos  57s  2,18% 

Notícia 12: Operació sortida Setmana Santa  Societat  2m i 3s  4,70% 

Notícia 13: Accident cotxe a Anglaterra  Successos  25s  0,96% 

Notícia 14: Incident United Airlines  Internacional  1m i 25s  3,25% 

Notícia 15: Accident atracció fira a França  Successos  30s  1,15% 

Notícia 16: Tràfic d'armes a Espanya  Societat  2m i 32s  5,81% 

Notícia 17: Relacions Corea Nord-EEUU  Internacional  20s  0,76% 

Notícia 18: Manifestacions reunió G7 Itàlia  Internacional  20s  0,76% 

Notícia 19: Incendi camp immigrants França  Internacional  20s  0,76% 

Notícia 20: Estampida processó Màlaga  Societat  3m i 49s  8,76% 

Notícia 21: Processons Setmana Santa  Societat  1m i 21s  3,10% 

Notícia 22: Crim Peregrina de León  Successos  25s  0,96% 

Notícia 23: Baralla partit de futbol  Successos  1m i 10s  3% 

Notícia 24: Robatoris i estafes a gent gran  Successos  1m i 45s  4,02% 

Notícia 25: Legalització de la marihuana?  Política  1m i 18s  2,99% 

Notícia 26: Dia del Parkinson a Espanya  Societat  1m i 21s  2,72% 

Notícia 27: Temperatures altes i platja  Societat  1m i 59s  4,55% 

Notícia 28: Moda caminar descalç  Societat  1m i 23s  3,17% 

Notícia 29: Batallas de la Voz Kids  Televisió  1m i 14s  2,83% 

Notícia 30: Esports  Esports  6m i 14s  14,30% 
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Annex 5. Informatiu Telecinco 12 d'abril del 2017 - Durada de 43 minuts i 19 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Notícia 1: Explosions a Dortmund  Internacional  4m i 17s  9,89% 

Notícia 2: Bayern-Madrid, partit alt risc  Internacional  1m i 6s  2,54% 

Notícia 3: Aldarulls aficionats Leicester  Successos  2m i 11s  5,04% 

Notícia 4: Relacions Rússia-EEUU  Internacional  1m i 11s  2,73% 

Notícia 5: Homenatge Carme Chacón  Política  2m i 19s  5,35% 

Notícia 6: Iceta i relació PSC-PSOE  Política  1m i 33s  3,58% 

Notícia 7: Accident pastera al Mediterrani  Internacional  1m i 7s  2,58% 

Notícia 8: Cas pederàstia  Successos  20s  0,77% 

Notícia 9: Nen a punt de caure d'un balcó  Successos  44s  1,70% 

Notícia 10: Nena a punt de caure d'un balcó  Successos  31s  1,15% 

Notícia 11: No custòdia per mare 64 anys  Societat  1m i 20s  3,08% 

Notícia 12: Conseq. incident United Airlines  Internacional  1m i 46s  4,08% 

Notícia 13: Operació sortida Setmana Santa  Societat  4m i 35s  10,46% 

Notícia 14: Estafa fàrmac contra el càncer  Societat  2m i 1s  4,66% 

Notícia 15: Falsificació bitllets  Successos  23s  0,88% 

Notícia 16: Robatoris i estafes a gent gran  Successos  1m i 26s  3,31% 

Notícia 17: Frases contra violència 

masclista  

Societat  1m i 41s  3,87% 

Notícia 18: Mort residència avis Alcorcón  Successos  1m i 12s  2,77% 

Notícia 19: Banda de lladres a Florida  Successos  22s  0,85% 

Notícia 20: Nen cau a la via de tren a 

Sidney  

Successos  26s  1,00% 

Notícia 21: Processons Setmana Santa  Societat  5m i 19s  12,27% 

Notícia 22: 25 anys Disneyland París  Societat  40s  1,54% 

Notícia 23: Piscina més espectacular món  Societat  36s  1% 

Notícia 24: Esports  Esports  6m i 13s  14,35% 
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Annex 6. Informatiu Telecinco 13 d'abril del 2017 - Durada de 40 minuts i 16 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Notícia 1: Dijous Sant  Societat  33s  1,37% 

Notícia 2: Ambaixada EEUU procés 

indepen.  

Política  1m i 27s  3,60% 

Notícia 3: Política exterior Trump  Internacional  25s  1,03% 

Notícia 4: Atemptats Dortmund  Internacional  1m i 43s  4,26% 

Notícia 5: Aldarulls aficionats Leicester  Successos  3m i 10s  7,86% 

Notícia 6: Enfrontament bus Londres  Internacional  28s  1,16% 

Notícia 7: Banda lladres BCN detinguda  Successos  1m i 32s  3,81% 

Notícia 8: Robatoris a gent gran  Successos  1m i 23s  3,43% 

Notícia 9: Compensació feines domèstiques  Societat  1m i 26s  3,56% 

Notícia 10: Afectats clàusules sòl  Economia  1m i 26s  3,56% 

Notícia 11: Petita explosió a Iran  Internacional  45s  1,86% 

Notícia 12: Assassinat Kim Jong-Un  Internacional  17s  0,70% 

Notícia 13: Mort jutgessa musulmana  Internacional  15s  0,62% 

Notícia 14: Incendis Florida  Internacional  15s  0,62% 

Notícia 15: Operació sortida Setmana Santa  Societat  2m i 1s  5,01% 

Notícia 16: Radars aeris i a la carratera  Societat  1m i 25s  3,52% 

Notícia 17: Destins Setmana Santa  Societat  1m i 38s  4,06% 

Notícia 18: SportsVest Lloret  Societat  2m i 11s  5,42% 

Notícia 19: Incendi a Palafolls  Societat  20s  0,83% 

Notícia 20: Temps Setmana Santa i platges  Societat  1m i 54s  4,72% 

Notícia 21: Processons Setmana Santa  Societat  6m i 7s  15,20% 

Notícia 22: Construcció pont a Xina  Successos  25s  1,03% 

Notícia 23: Dia Internacional del Petó  Societat  1m i 26s  4% 

Notícia 24: Detingut bany Fontana di Trevi  Successos  36s  1,49% 

Notícia 25: Esports  Esports  7m i 8s  17,71% 
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Annex 7. Informatiu Telecinco 14 d'abril del 2017 - Durada de 43 minuts i 7 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Notícia 1: Estampida Madrugá Sevilla  Societat  4m i 8s  9,59% 

Notícia 2: Processons Setmana Santa  Societat  10m i 32s  24,43% 

Notícia 3: Bomba EEUU a Estat Islàmic  Internacional  2m i 26s  5,64% 

Notícia 4: Assajos nuclears Corea del Nord  Internacional  25s  0,97% 

Notícia 5: Amenaça terrorista i por al món  Internacional  1m i 26s  3,32% 

Notícia 6: Pastera naufragada i rescatada  Internacional  42s  1,62% 

Notícia 7: Crisi partits sobiranistes  Política  1m i 20s  3,09% 

Notícia 8: Tweets Puigdemont-presi Melilla  Política  21s  0,81% 

Notícia 9: Cas Asunta Basterra  Successos  2m i 20s  5,41% 

Notícia 10: Mare i bebè cauen per un forat  Successos  1m i 10s  2,71% 

Notícia 11: Laura i Aroa han de marxar pis  Successos  1m i 17s  2,98% 

Notícia 12: Banc La Corunya vistes al mar  Societat  2m i 8s  4,95% 

Notícia 13: Protestes Veneçuela  Internacional  16s  0,62% 

Notícia 14: Accident Mèxic entre bus i cotxe  Internacional  16s  0,62% 

Notícia 15: Turista apunyalada a Jerusalem  Internacional  16s  0,62% 

Notícia 16: Bon temps i gent a la platja  Societat  2m i 52s  6,65% 

Notícia 17: Turisme Fontana di Trevi  Societat  1m i 21s  3,13% 

Notícia 18: Iniciativa solidària Cristina Mitre  Societat  1m i 14s  2,86% 

Notícia 19: Incident United Airlines  Internacional  30s  1,16% 

Notícia 20: Tecnologia als banys de Pequín  Societat  27s  1,04% 

Notícia 21: Musical Annie a Madrid  Cultura  1m i 25s  3,29% 

Notícia 22: Esports  Esports  6m i 15s  14,50% 
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Annex 8. Telenotícies TV3 10 d'abril del 2017 - Durada de 1 hora i 23 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Titulars  Diverses  3m i 40s  6,05% 

Notícia 1: Mort Carme Chacón  Política  13m i 30s  22,29% 

Notícia 2: Atracament armat/ostatges Girona  Societat  2m i 12s  3,63% 

Notícia 3: Reivindicació Corredor Mediterrani  Societat  1m i 49s  3,00% 

Notícia 4: Seu Volkswagen Port Tarragona  Economia  24s  0,66% 

Notícia 5: Puigdemont a Catalunya Ràdio  Política  56s  1,54% 

Notícia 6: Reunió països del sud d'Europa  Política  1m i 33  2,56% 

Notícia 7: Eleccions a França  Internacional  5m i 2s  8,31% 

Notícia 8: Sobresous Caixa Catalunya  Economia  41s  1,13% 

Notícia 9: Judici Cas Palau  Política  2m i 6s  3,47% 

Notícia 10: Cas Pujol i Cas Nóos  Política  1m i 5s  1,79% 

Notícia 11: Places metges, mestres, mossos  Societat  1m i 30s  2,48% 

Notícia 12: Altes a la Seguretat Social  Economia  31s  0,85% 

Notícia 13: Dol atemptat Estocolm  Internacional  38s  1,05% 

Notícia 14: Estat d'emergència a Egipte  Internacional  2m i 31s  4,15% 

Notícia 15: Breus  Internacional  1m i 23s  2,28% 

Notícia 16: Avançament temes posteriors  Diverses  31s  0,85% 

Notícia 17: Explotació sexual dones  Societat  33s  0,91% 

Notícia 18: Presó jove acusat matar a Bellvís  Successos  25s  0,69% 

Notícia 19: Incendi Port de Sant Adrià Besòs  Societat  2m i 39s  4,37% 

Notícia 20: Concert Ed Sheeran Barcelona  Cultura  2m i 15s  3,71% 

Notícia 21: Novetats editorials  Cultura  2m i 14s  3,69% 

Notícia 22: Esports  Esports  12m i 15s  20,23% 
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Annex 9. Telenotícies TV3 11 d'abril del 2017 - Durada de 59 minuts i 54 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Titulars  Diverses  2m i 18s  3,88% 

Notícia 1: Moda iots turístics Barcelona  Societat  3m i 13s  5,43% 

Notícia 2: Turisme a Barcelona  Societat  3m i 15s  5,48% 

Notícia 3: Més autobusos BCN a la platja  Societat  27s  0,76% 

Notícia 4: Incident United Airlines  Internacional  42s  1,18% 

Notícia 5: Procés i resolucions del TC  Política  3m i 33s  5,99% 

Notícia 6: Comiat Chacón i creus de Sant Jordi  Política /cultura  1m i 3s  1,77% 

Notícia 7: Multes APD a Òmnium i ANC  Política  30s  0,84% 

Notícia 8: Cas Palau  Política  2m i 3s  4,27% 

Notícia 9: Presos ETA demanen trasllat  Política  30s  0,84% 

Notícia 10: Atemptats Estocolm  Internacional  1m i 42s  2,87% 

Notícia 11: Persecució homosexuals Txetxènia  Internacional  1m i 4s  1,80% 

Notícia 12: Pena de mort al món  Internacional  2m i 26s  4,11% 

Notícia 13: Incendi camp refugiats a França  Internacional  3m i 5s  5,20% 

Notícia 14: Relacions Corea del Nord-EEUU  Internacional  30s  0,84% 

Notícia 15: Reunió G7  Internacional  1m i 40s  2,81% 

Notícia 16: Protestes a Veneçuela  Internacional  1m i 47s  3,01% 

Notícia 17: Premis Pulitzer  Societat  33s  0,93% 

Notícia 18: Robatoris i estafes a gent gran  Successos  3m i 40s  6,19% 

Notícia 19: Estafa fàrmac contra el càncer  Societat  1m i 54s  3,21% 

Notícia 20: Nou sistema de peatges  Societat  1m i 37s  2,73% 

Notícia 21: Avançament temes posteriors  Diverses  34s  0,69% 

Notícia 22: Implant vàlvula cor adult a nen  Societat  1m i 53s  3,18% 

Notícia 23: Esquirols barri Tarragona  Successos  1m i 45s  2,95% 

Notícia 24: Pel·lícula "El año de la plaga"  Cultura  1m i 51s  3,12% 

Notícia 25: 10 anys grup musical Messengers  Cultura  1m i 39s  2,78% 

Notícia 26: Fira del Trapezi de Reus  Cultura  35s  0,98% 

Notícia 27: René Jacobs al Palau de la Música  Cultura  37s  1,04% 

Notícia 28: Esports  Esports  12m i 59s  21,91% 
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Annex 10. Telenotícies TV3 12 d'abril del 2017 - Durada de 54 minuts i 44 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Titulars  Diverses  2m i 18s  4,25% 

Notícia 1: Atemptat Dortmund i risc Champions  Internacional  12m i 3s  22,26% 

Notícia 2: Homenatge Carme Chacón  Política  2m i 19s  4,28% 

Notícia 3: Iceta i relació PSC-PSOE  Política  1m i 46s  3,26% 

Notícia 4: Puigdemont i discrepàncies partits  Política  1m i 35s  2,92% 

Notícia 5: Crisi govern Illes Balears  Política  1m i 52s  3,45% 

Notícia 6: Trobada Rússia-EEUU  Internacional  2m i 48s  5,17% 

Notícia 7: Portaveu Casa Blanca i atac Síria  Internacional  53s  1,63% 

Notícia 8: Incident United Airles  Internacional  51s  0,16% 

Notícia 9: Breus  Internacional  1m i 32s  2,83% 

Notícia 10: Dept. salut i sistema d'urgències  Societat  2m i 28s  4,56% 

Notícia 11: Contrastos educació barris BCN  Societat  2m i 5s  3,85% 

Notícia 12: Avançament temes posteriors  Diverses  30s  0,92% 

Notícia 13: Preus i IPC a Catalunya  Economia  2m i 5s  3,85% 

Notícia 14: Incidències trànsit Setmana Santa  Societat  1m i 55s  3,54% 

Notícia 15: Bicing Barcelona 10 anys  Societat  2m i 47s  5,14% 

Notícia 16: Banda de lladres de cotxes  Successos  30s  0,92% 

Notícia 17: Any Palau i Fabre  Cultura  50s  1,54% 

Notícia 18: Reforma Museu Rigaud Perpinyà  Cultura  1m i 48s  3,32% 

Notícia 19: Esports  Esports  11m i 49s  21,83% 
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Annex 11. Telenotícies TV3 13 d'abril del 2017 - Durada de 48 minuts i 28 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Titulars  Diverses  1m i 57s  4,02% 

Notícia 1: Atemptat Dortmund  Internacional  3m i 20  6,88% 

Notícia 2: Relacions Rússia-EEUU  Internacional  2m i 13s  4,57% 

Notícia 3: Relacions Corea del Nord-EEUU  Internacional  1m i 33s  3,20% 

Notícia 4: Bonvehí i crisi partits sobiranistes  Política  2m i 29s  5,12% 

Notícia 5: Neus Munté i referèndum  Política  45s  1,55% 

Notícia 6: Ambaixada EEUU i independentisme  Política  1m i 31s  3,13% 

Notícia 7: Dos morts meningitis  Societat  1m i 50s  3,78% 

Notícia 8: Banda de lladres desarticulada  Successos  1m i 34s  3,23% 

Notícia 9: Estafa ex capellà d'Urgell a dona  Successos  1m i 13s  2,51% 

Notícia 10: Efectes del Glutamat  Societat  2m i 8s  4,40% 

Notícia 11: Clàusules sòl  Economia  2m i 15s  4,64% 

Notícia 12: Condemna atemptat Rússia 13 

anys  

Internacional  1m i 14s  2,54% 

Notícia 13: Referèndum Turquia  Internacional  2m i 30s  5,16% 

Notícia 14: Avançament temes posteriors  Diverses  29s  1,00% 

Notícia 15: SportsVest Lloret de Mar  Societat  2m i 54s  5,98% 

Notícia 16: Turisme Setmana Santa  Societat  4m i 39s  9,59% 

Notícia 17: Obra "A tots els que heu vingut"  Cultura  2m i 15s  4,64% 

Notícia 18: Programació Festival de Cannes  Cultura  41s  1,41% 

Notícia 19: Esports  Esports  10m i 58s  22,63% 
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Annex 12. Telenotícies TV3 14 d'abril del 2017 - Durada de 49 minuts i 9 segons  

  

TEMÀTICA  SECCIÓ  DURADA  % TEMPS TOTAL  

Titulars  Diverses  32s  1,08% 

Notícia 1: Bonvehí i crisi socis de govern  Política  4m i 23s  8,92% 

Notícia 2: Reforma model finanç. Autonòmic  Política  3m i 6s  6,31% 

Notícia 3: Bomba EEUU a Síria  Internacional  1m i 11s  2,41% 

Notícia 4: Conflicte sirià  Internacional  2m i 3s  4,17% 

Notícia 5: Palestí mata dona a Jerusalem  Internacional  43s  1,46% 

Notícia 6: Eleccions França  Internacional  1m i 47s  3,63% 

Notícia 7: Referèndum Turquia  Internacional  2m i 32s  5,15% 

Notícia 8: Estampida Madrugá de Sevilla  Societat  2m i 24s  4,88% 

Notícia 9: Processons Setmana Santa a CAT  Societat  2m i 4s  4,20% 

Notícia 10: Protestes a Veneçuela  Internacional  1m i 38s  3,32% 

Notícia 11: Condemna atemptat Rússia 13 

anys  

Internacional  1m i 48s  3,66% 

Notícia 12: Incident United Airlines  Internacional  44s  1,49% 

Notícia 13: Avançament temes posteriors  Diverses  29s  0,98% 

Notícia 14: Home detingut contradirecció C-32  Successos  38s  1,29% 

Notícia 15: Prohibició camions autopista  Societat  1m i 59s  4,03% 

Notícia 16: Turisme i temps a Catalunya  Societat  4m i 20s  8,82% 

Notícia 17: Possible lluna de Saturn habitable  Ciència  1m i 6s  2,24% 

Notícia 18: Torna la revista 'Ajoblanco'  Cultura  2m i 43s  5,53% 

Notícia 19: Festival 'Còmics' de Figueres  Cultura  31s  1,05% 

Notícia 20: Festival de Pasqua de Cervera  Cultura  43s  1,46% 

Notícia 21: Esports  Esports  11m i 45s  23,91% 
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