
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 02595M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 22/11/2007 - Hora: 00:20

DIJOUS
22 DE NOVEMBRE DEL 2007 25Política el Periódico

RAMON CURTOFont: Sofres

JOSEP ANTONI
DURAN LLEIDA
16-10-2007

GASPAR
LLAMAZARES
16-10-2007

JOSEP-LLUÍS
CAROD-ROVIRA
16-10-2007

L’AUDIÈNCIA A CATALUNYA DE ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’
MARIANO
RAJOY
19-4-2007

802.000 25,4%

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO
27-3-2007

718.000 22,5%

JOSÉ
MONTILLA
20-11-2007

451.000 15,4%710.000 23,9%
ESPECTADORS QUOTA DE PANTALLA ESPECTADORS QUOTA DE PANTALLA ESPECTADORS QUOTA DE PANTALLA ESPECTADORS QUOTA DE PANTALLA

PERIODISTA
JOSEP CUNÍ

«Montilla va fer de Montilla.
Sense ser un comunicador
ni estar dotat per a la
seducció televisiva, ho va
contestar tot, quasi no es va
immutar, i es va desmarcar
quan li va convenir. Un os
dur de rosegar»

les opinions dels espectadors

SERGI MAS ORIOL BOHIGAS EUSEBI CIMA
EL SEU DOBLE A ‘POLÒNIA’ ARQUITECTE PRESIDENT DE FEPIME

«L’he vist crític i valent.
Crític amb Zapatero,
crític amb Maragall i
fins i tot crític amb
ell mateix («Senyora, jo
tampoc parlo gaire bé el
català»), encara que ha
millorat. Com jo»

«Una actuació serena,
ferma i comunicadora de
responsabilitat i
coneixement. Molt bé la
teoria sobre la seva
catalanitat per elecció,
posant-se ell mateix
d’exemple»

«La seva intervenció
reflecteix molt bé la seva
personalitat. És serè, no
s’immuta i respon el que se
li pregunta. En un programa
amb gent de tots els colors,
crec que va contestar de
manera molt correcta»

Montilla va reunir
a TVE-1 451.000
teleespectadors

PRESÈNCIA DEL PRESIDENT A LA TELEVISIÓ

b

MANUEL DE LUNA
BARCELONA

‘Tinc una pregunta
per a vostè’ va superar
l’audiència mitjana de
la cadena a Catalunya

C
om era previsible, la pri-
mera edició catalana de
Tinc una pregunta per a vos-
tè, que va tenir com a pro-

tagonista José Montilla, no va ser el
líder d’audiència de dimarts passat.
Però sí que hi havia expectatives que
el programa –en què 60 ciutadans
anònims preguntaven en directe al
president– superés els 451.000 te-
leespectadors (15,4% de quota), que
són els que finalment van veure l’es-
pai. Però aquesta audiència situa
Tinc una pregunta... com l’edició amb
menys seguiment a Catalunya de les
quatre que ha emès TVE-1.

A ixò s í , a més a més de l e s
451.000 persones que van veure el
programa en directe, n’hi va haver
194.000 més que van seguir l’emis-

sió en diferit per a tot Espanya (do-
blada al castellà), dimecres a les 1.30
hores.

Tot i ser l’edició amb menys es-
pectadors en directe, a la televisió es-
tatal consideren que va ser un èxit,
ja que la quota d’audiència del pro-
grama va superar amb escreix la que
habitualment té TVE-1 els dimarts
en aquesta mateixa franja: la mitja-
na de la temporada de la primera ca-
dena a Catalunya se situa en el
12,2%, mentre que amb Montilla va
pujar fins al 15,4%

En l’hora i 48 minuts que va du-
rar el programa, el president de la
Generalitat va respondre a 31 dels
60 ciutadans que van anar al plató
de Sant Cugat (José Montilla va con-
vidar els 29 restants a visitar-lo a la
Generalitat per respondre directa-
ment les seves qüestions).

El minut més vist de Tinc una pre-
gunta... va coincidir amb la interven-
ció de Manuel Burgueño, un mestre
de 45 anys que viu a Barcelona i que
va preguntar al president per què
els professors de les escoles concerta-
des no tenen els mateixos drets que
els de les escoles públiques. En
aquell precís moment (22.54 hores),
635.000 espectadors (20,7% de quo-
ta) seguien el programa. La punta de
quota (24% i 579.000 espectadors) va
arribar a les 23.32 hores, quan Olga
García, que és propietària d’una bo-
tiga a Perafort, es va queixar sobre la
falta d’infraestructures que existeix
per arribar a l’estació de l’AVE a Tar-
ragona.

CHAVES, A ANDALUSIA /Mentre a Cata-
lunya s’oferia en desconnexió Tinc
una pregunta per a vostè amb José
Montilla, a Andalusia TVE-1 feia el
mateix amb Manuel Chaves. El presi-
dent de la Junta va aconseguir reu-
nir a la seva comunitat una audièn-
cia mitjana de 641.000 espectadors
(18,2%), en directe, i 837.000 més en
la redifusió per a la resta d’Espanya,
que es va oferir en una franja més
assequible que la repetició de Monti-
lla: 23.30 hores.H

andalusia
ELS ESTALVIS
DE CHAVES

< El president de la Junta
d’Andalusia, Manuel Chaves,
també va protagonitzar una altra
versió territorial del Tengo una
pregunta para usted. Chaves,
igual que José Montilla, va haver
de lidiar amb preguntes
incòmodes de caràcter personal,
com la referida a l’estat dels
seus comptes bancaris. «Tinc
estalviats 3.400 euros», va
explicar. El jove malagueny que
havia fet la pregunta es va
mostrar escèptic davant de la
resposta: «Això m’ho gasto jo en
un cap de setmana», li va dir.

SECRETARI GENERAL UGT
JOSEP MARIA ÀLVAREZ

«El que m’agrada més del
programa són les preguntes
de la gent, que reflecteixen
bé les preocupacions del
carrer. Montilla va estar en la
seva línia. És un home molt
honest i va respondre de
manera clara i contundent»

CARME SANSA S. GIMÉNEZ-SALINAS JOAN B. CULLA
ACTRIU DEG. COL.LEGI ADVOCATS HISTORIADOR

«Pel que vaig veure em va
semblar que la seva actitud
era bona i que contestava
tot allò que li preguntaven.
Això és l’important. De
vegades, els que tenen més
verborrea després resulta
que no diuen gaire res»

«Es va mostrar pròxim i
accessible i va respondre
als ciutadans que li van
plantejar les seves
preocupacions i els
problemes que els afecten
més. Tothom va tenir una
actitud dialogant»

«Una intervenció del tot
previsible, anodina i
francament avorrida. Que el
més remarcable fos el
compromís del president
Montilla de queixar-se a
Zapatero per la brometa de
Rodalies ho diu tot»

ASSESSOR COMUNICACIÓ
A. GUTIÉRREZ-RUBÍ

«Montilla va guanyar la
partida al morbo. No aixeca
passions, però cada
vegada convenç més.
Recorda les virtuts morals
de la faula de la tortuga i la
llebre. A poc a poc, pot
aconseguir resultats»

LUIS DE SEBASTIÁN ANDREU MAYAYO JORDI GIRÓ
PROF. HONORARI ESADE HISTORIADOR VOCAL JUNTA DE LA FAVB

«Montilla va estar bé, va
rebutjar les pilotes que havia
de rebutjar en les preguntes
que se li van fer sobre
qüestions de caràcter
personal. Es va mostrar
molt mesurat, molt digne i
va ser molt convincent»

«Montilla va fer de Puyol, el
futbolista, no de Pujol. És
un bon central, per això no li
van colar cap gol, però
tampoc en va marcar cap.
Dóna seguretat, demostra
que sap de què parla, però
no genera il.lusió»

«Em va semblar molt serè,
però molt fred. Tot i que les
respostes van ser correctes i
educades, em sembla que
un polític s’ha d’acostar a la
gent i la serenitat no l’ajuda.
Va estar al marge de la gent.
No és pròxim»


