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Catalunya 
Ràdio fitxa 
‘MeteoMauri’ 
3L’espai que presenta Francesc 
Mauri salta d’internet a l’emissora

OLGA LERÍN
 BARCELONA

D
esprés del seu debut re-
cental capdavant d’un 
programa de tele, Collita 
pròpia, l’home del temps de 

TV-3 afrontarà la temporada que ve 
un nou repte. L’espai MeteoMauri 
–que fins ara només es podia escol-
tar a través de la web de Catalunya 
Ràdio– farà el salt a l’emissora con-
vencional. L’espai s’emetrà els di-
jous dintre del magazín La tribu de 
Catalunya Ràdio, en un horari i una 
durada per determinar, segons han 
confirmat fonts pròximes a aquesta 
emissora.
 Però MeteoMauri no serà un apar-
tat més del programa de tarda, sinó 
que la pretensió és que, sota el parai-
gua de La tribu..., tingui «entitat i sec-
cions pròpies». El salt a les emissi-
ons convencionals permetrà, a més 
a més, que l’espai ampliï horitzons i 
fomenti la participació de l’oient en 
viu i en directe, a través del telèfon, 

el correu electrònic i les diverses xar-
xes socials.
 Pel que fa a les novetats, Meteo-
Mauri potenciarà aspectes de la sos-
tenibilitat pràctica diària, encara 
que no renunciarà a ser referent en  
altres apartats, com les escapades, la 
neu o la gastronomia. De fet, l’objec-
tiu segueix sent el mateix: utilitzar 
la meteorologia com a nexe entre les 
diferents seccions, sempre sota l’òp-
tica catalana.
 El programa també comptarà 
amb les col·laboracions de José Luis 
Gallego (sostenibilitat), Xavier Coll 
(terra) i Mario Vizcarro (mar i pesca), 
encara que la llista de participants 
s’anirà ampliant a mesura que avan-
ci la temporada. I també hi tindrà ca-
buda una agenda.  

DUES OPCIONS // El pas a l’emissió con-
vencional no implicarà la desapa-
rició de l’espai a la xarxa (es penja 
els dijous, a les 19.00 hores), tenint 
en compte que el públic d’internet 

CANVIS PER AL SETEMBRE

«és selecte» i es preocupa per buscar 
en cada moment els continguts que 
més li interessen.
 Estrenat el novembre del 2012, 
MeteoMauri va ser el primer progra-
ma de Catalunya Ràdio que només 
s’emetia a través de la web. En l’ac-
tualitat, té unes 1.000 descàrregues 
a la setmana. A aquest el van seguir, 
el 2014, el projecte destinat als nens 
Clicka’t i Les passions, segons Rafael Ar-
gullol.  H

El programa 
s’emetrà els dijous, 
dins del magazín de 
tarda ‘La tribu...’, 
amb «entitat pròpia»

33 El meteoròleg Francesc Mauri, als estudis de Catalunya Ràdio. 

RICARD CUGAT

Els ‘polacs’ 
de TV-3 
tornaran 
al teatre

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Després de l’èxit inqüestionable 
de La família irreal –amb 150.000 
teleespectadors al Paral·lel barce-
loní– i la fallida comèdia Magical 
history club, el clan polac tornarà 
a portar la seva sàtira i humor ir-
reverent als escenaris. La cita se-
rà a partir del novembre, quan 
els personatges de l’espai de TV-
3 que produeix Minoria Absoluta 
protagonitzin el seu propi xou a 
Polònia, el musical.
 Segons va informar ahir la ma-
teixa productora, Jordi Galceran, 
autor d’èxits com El mètode Grön-
holm i El crèdit, està a càrrec del lli-
bret de la nova peça teatral, que 
es representarà al Teatre Poliora-
ma. També s’hi han unit els gui-
onistes Júlia Cot, Jaume Buixó, 

Pau Escribano i Toni Soler, inte-
grants de l’equip televisiu del ve-
terà espai.
 Xavier Ricart (actor de Polònia 
i Crackòvia) dirigirà l’obra, prota-
gonitzada per Bruno Oro, Queco 
Novell, Agnès Busquets, Mireia 
Portas, Ivan Labanda, Xavi Serra-
no, Anna Bertran i David Oliva-
res, que donaran vida a alguns 
dels seus personatges més cone-
guts de la petita pantalla.

REUNIÓ AMB MAS // L’acció de la tra-
ma s’inicia amb una trobada con-
vocada pel president Artur Mas 
(Oro) en un hotel per decidir el 
futur de Catalunya. L’espectacle, 
trufat de versions humorístiques 
de grans èxits musicals –gènere 
que els polacs han sabut explotar 
amb encert en les seves emissi-
ons–, combinarà la sàtira políti-
ca amb ingredients més teatrals i 
vodevilescos. H

NOU MUSICAL

Jordi Galceran, 
autor d’‘El mètode 
Grönholm’, ha  
escrit l’obra, que 
s’estrenarà a la tardor

Brussel·les veu legal RTVE
3La UE desestima els recursos de Telefónica i Digital+

AGÈNCIES
BRUSSEL·LES

El Tribunal General de la UE (TJUE) 
va desestimar ahir en la seva totali-
tat els recursos interposats per Te-
lefónica i Digital+ contra la decisió 
de la Comissió Europea que va au-
toritzar, el 2010, el nou sistema de 
finançament de RTVE, i en particu-

lar el finançament públic per pres-
tar serveis de radiodifusió. A més, ha 
confirmat que aquest model s’ajus-
ta a la legislació comunitària.
 Després de la supressió de la pu-
blicitat, els operadors de telefonia 
estan obligats a contribuir al finan-
çament de RTVE amb el 0,9% dels 
seus ingressos; les televisions priva-

des hi han d’aportar el 3%, i les de pa-
gament, l’1,5%. Si aquestes fonts de 
finançament no són suficients per 
pagar el cost del servei públic, l’Es-
tat està obligat a cobrir la resta, fet 
que el converteix en un sistema de fi-
nançament gairebé exclusivament 
 públic.
 L’Executiu comunitari va dicta-

EL FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ minar el juliol del 2010 que la no-
va modalitat respectava la normati-
va en matèria d’ajudes públiques i 
era compatible amb el mercat inte-
rior. Brussel·les va estimar que el sis-
tema garanteix que RTVE no rebrà 
una compensació excessiva per pres-
tar serveis públics i que és propor-
cionat.
 Telefónica i Digital+ van interpo-
sar dos recursos sol·licitant al Tribu-
nal General que anul·lés la decisió. La 
primera va al·legar una infracció del 
dret comunitari per haver autoritzat 
el règim financer de RTVE sense ha-
ver garantit que no suposés un risc 
de sobrecompensació. Digital+ va al-
legar que les ajudes no respecten el 
principi de proporcionalitat. H


