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VTR TOTAL CARETA 

APLAUDIMENTS 

XAVI ENTRA A TOBLERONE 

ONADA DE FRED 

VTR RS FRED 

VTR RS SCOPE FOTOS GENT 

VTR RS 16:9 FOTOS GENT 

BUNYOL: Aquesta setmana som a Ripoll 

Xavi Coral 

Chyron: Tomas Molina 

Chyron: Tian Riba 

Chyron: L’onada de fred més forta dels darrers 10 anys 

Chyron: Tenim onada de fred per uns quants dies 

Les teves consultes a www.facebook.com/divendres 

Chyron SMS: Quin temps fa on sou? 

Comentaris i fotos a www.facebook.com/divendres 

XAVI 

L’onada de fred que afecta Catalunya no dóna 

treva. Les temperatures es mantindran sota 

mínims fins dimecres. Baixaran encara més? De 

seguida ho parlem amb el Tomàs Molina i el Tian 

Riba. 

- Crida SMS i Facebook: Quins temps fa on sou? 

Feu-nos ho arribar per SMS i Facebook. 

http://www.facebook.com/divendres
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El tema del dia és el fred. Tomas Molina, fa fred! 

ÍTEMS 

- Tant fred és normal? 

- Durant tot el cap de setmana hem tingut les 

temperatures més baixes dels darrers 10 anys. 

GR 301 MAPA TEMPERATURES MÍNIMES 

Temperatures mínimes: Das -15. Tarragona -4, Lleida -8, El Pont de Suert -12, Girona 
-7, Barcelona -2/1, Roses -2, Ripoll -8. Arreu de Catalunya s’han establert alguns 
rècords i a Barcelona, l’Observatori Fabra ha registrat una temperatura de -2,7 graus. 

INFO: De dia: 4, 5, 6 graus al interior. Uns 8 graus al pre-litoral i 10 al litoral. 

XAVI 

Tenim un mapa del servei meteorològic de 

Catalunya del resum de les temperatures de 

durant tota l’onada de fred. 

GR 311 MAPA RESUM TEMPERATURES 

TEMA: Fotos espectadors 

XAVI 

Nosaltres anem passant les fotografies que envien 

els espectadors. Comenten-me alguna.  

GR 305 CADIRA GELAT 

INFO: Camprodon “us puc assegurar que no les tenia totes” diu al mail Ramon Lopez 

GR 306 FUTBOL GELAT 

INFO: Aquest matí a Torres de Segre,  Quim Estadella. Camp de futbol amb el molí  
vell de farina i oli acabat de restaurar. 
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GR 307 FLORS GEL 

INFO: Avui al mati Flors de gebra. Jasep Soldevila. Torellò. 

TEMA: Poca Neu 

Chyron: Aquest està sent un hivern amb poca neu 

XAVI 

- Fa molt fred, però no hi ha nuvols.  

- Es diu que ha nevat molt poc aquest any. 

VTR RS POCA NEU 

- Hi ha una borrasca que ve d’alacant i a partir de 

dijous ens pot fer la punyeta. Molt aire fred i 

possibilitat de neu.  

- Aquesta imatge es podria tornar a donar?  

VTR OFF NEVADA 

- Pot arribar una nevada tan forta com la del any 

passat?  

TEMA: Mapes previsió gener, febrer i març 

Chyron:  La previsió del Tomas Molina pel que queda d’hivern 

XAVI 

- A molts indrets de Catalunya son les 

temperatures més baixes dels últims 10 anys. 

Pot arribar a ser un dels hiverns més freds? 
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- Hem preparat aquests mapes que tant ens 

agraden.  

GR 302 PREVISIÓ GENER 

GR 303 PREVISIÓ FEBRER 

GR 304 PREVISIÓ MARÇ 

TIAN 

En comptes de fer la previsió d’aquí dos mesos, 

veiem com han sigut les temperatures des de 

1885. 

VTR OFF EVOLUCIÓ TEMPERATURES 

TEMA: El pitjor dia per l’estat d’ànim 

Chyron: “Avui és el pitjor dia de l’any per l’estat d’ànim” segons un 

catedràtic Galés 

TIAN 

Avui és el pitjor dia de l’any per a l’estat d’ànim. 

Cliff Arnalls, professor de la Universitat de Cardiff, 

assegura que dels 365 dies d’aquest 2011 avui és 

el pitjor dia. Fins i tot, hi ha una formula 

matemàtica: 

GR 300 CHYRON TITULAR FORMULA 

La formula matemàtica de l’estat d’ànim: C(D-d)T.I 

/ M.NA. 
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- C és el factor climàtic: al gener els dies solen ser grisos i freds al Regne 
Unit. Espanya està aquests dies sota una intensa onada de fred.  
- D majúscula representa els deutes adquirits durant el període nadalenc 
en un moment, finals de gener, en què s'acosta inexorablement el 
pagament de les targetes de crèdit.  
- d minúscula es refereix als diners que es cobren al gener. 
- T és el temps transcorregut des del Nadal. 
- I representa el període des de l'últim intent fallit de deixar un mal hàbit.  
- M motivacions. 
- NA necessitat d'actuar per canviar la vida. 

TIAN 

Amb aquesta fórmula, el doctor Cliff Arnalls ha 

calculat que el 24 de gener, exactament un mes 

després de la nit de Nadal, és el dia més terrible 

de l'any. 

El càlcul té en compte factors com el clima, els 

deutes o els bons propòsits de l’any.  

Per tant, a mesura que les temperatures pugin 

l’estat d’ànim va millorant. 

XAVI 

Una mica de mal rollo això de dir-li a la gent que 

avui és el pitjor dia de l’any. 

TIAN 

Té la seva vesant positiva, ara sabem que la resta 

de l’any serà collonuda.  

ENTRA CONNEXIÓ CARLES 

CARLES 

Destaca missatges facebook 
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SURT CONNEXIÓ CARLES 

TEMA: Nou llibre d’”Espai terra”  

SCOPE PORTADA LLIBRE 

16/9 PORTADA LLIBRE 

Chyron: “Espai Terra” recull les millors fotografies dels espectadors en 

un nou llibre 

XAVI 

Tomàs, et veiem cada vespre a “Espai Terra”, ara 

tenim aquest espai en versió llibre.  

- Tenim algunes de les fotografies espectaculars 

que hi ha al llibre. 

GR 308 FOTO MARTINET 

GR 309  SECANS SEGRIA 

GR 310 AMETLLER FLORIT 

- Comiat. 

APLAUDIMENTS 

XAVI VA A VIDEOWALL 

DP CONNEX PARAULES 

XAVI 

Els nostres espectadors ens han estat dient quin 

temps fa allà on són, però el que volem comprovar 
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ara és com porten el fred l’Espartac i el Màrius 

Serra. Quina temperatura teniu, nois? 

EXTERIOR: PARAULES EN RUTA 
DES DE DAVANT DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL ESTRENEM SETMANA 

AMB EN MÀRIUS, REPASSANT COM PARLEN ELS RIPOLLENCS I RIPOLLENQUES. 

 

BUNYOL: D’aquí uns moments entrevistem l’Arquebisbe de Barcelona, 

Lluís Martínez Sistach 

 

Màrius Serra, verbívor 

Estrenem setmana a Ripoll 
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CRIDA 14 JULIOL+POLSERES VERMELLES 
XAVI I ANA A PLAÇA 

14 D’ABRIL;  MACIÀ CONTRA COMPANYS  

GR 500 SCOPE SANT JAUME 

XAVI 

Atenció ara al que ens explicarà l’Ana Boadas 

perquè ara tindreu la oportunitat de participar en 

una pel·lícula que reviu un dels moments clau de 

la història del nostre país.  

ANA 

Tv3 està preparant una tv-movie que es dirà “ 14 

d’abril. Macià contra Companys”.La pel·lícula es 

rodarà aquí, a Catalunya. I ens convida a tots,  a 

reviure els fets que van passar a Barcelona entre 

el 14 i el 17 d’abril de 1931, amb la proclamació de 

la República catalana. Els creadors del film, ens 

ofereixen la possibilitat de participar d’extres a la 

peli. Què heu de fer? 

Chy:Per participar, envieu un mail a maciacontracompanys@tv3.cat 

Enviar un mail a maciacontracompanys@tv3.cat 

Un cop fet aquest pas, es posaran en contacte 

amb vosaltres! De moment, només puc dir això...  

XAVI  

Encara no us podem dir el lloc i no la data, perquè 

el rodatge de la pel·lícula està en marxa ara i 

mailto:maciacontracompanys@tv3.cat
mailto:maciacontracompanys@tv3.cat
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encara no es pot saber la data concreta, però 

nosaltres us en seguirem informant... 

ANA 

Si hi esteu interessats, ja ho sabeu, envieu un 

correu a maciacontracompanys@tv3.cat. I si 

encara necessiteu saber-ne més detalls abans 

d’embarcar-vos al projecte, podeu entrar al 

facebook: facebook.com/maciacontracompanys.  

POLSERES VERMELLES  

GR 501 SCOPE POLERES VERMELLES 

ANA 

Per cert Xavi, us he de recordar una cosa més! 

Mira que porto! 

ANA MOSTRA QUE PORTA UNA POLSERA VERMELLA 

Aquesta nit estem d’estrena! És la nova aposta de 

ficció de tv3.Es diu “Polseres vermelles”, i no us la 

podeu perdre! 

Chy: Aquesta nit a 22:25 estrena de la sèrie “Polseres vermelles”  

XAVI  

Ja sabeu que explica amb humor i tendresa, 

l’experiència de 6 nois que  per diferents motius 

han d’ingressar en un hospital. I està dirigida per 

l’Albert espinosa i el Pau Freixas. I a quina hora 

hem d’estar enganxats al televisor?  

mailto:maciacontracompanys@tv3.cat
http://www.facebook.com/maciacontracompanys
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ANA 

Sobre 2/4 d’onze!. Just després del Crakòvia. Però 

jo quan vinc mai porto les mans buides... és per 

això que avui us he portat un avanç del que passa 

al 1º capítol...: 

VTR TOTAL- AVANÇ POLSERES VERMELLES  

XAVI 

- Gràcies Ana! 

- Fem una pausa i tornem amb l’Arquebisbe de 

Barcelona, Lluís Martínez Sistach.  
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ENTREVISTA LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 

BUNYOL: Tot a punt a Ripoll per jugar amb el parxís més gran de 

Catalunya 

GR 100  SCOPE SISTACH 

XAVI 

Fa poc més de dos mesos de la visita del Papa 

Benet XVI a Barcelona per consagrar la Sagrada 

Família i avui volem fer balanç del significat i la 

utilitat d’aquest esdeveniment amb el seu principal 

impulsor, el cardenal Lluís Martínez Sistach.  

ENTRA CARDENAL PER VIP 

Cardenal Lluís Martínez Sistach 

El cardenal Martínez Sistach analitza les claus de la visita del Papa Benet 

XVI a Barcelona 

VTR RS MARTÍNEZ SISTACH 

VTR RS VISITA PAPA 

VTR RS SAGRADA FAMÍLIA 

Papa i Sagrada Família 

XAVI 

-Ha vingut el pitjor dia de l’any, diuen que avui és 

el dia en que la gent té l’estat d’ànim més baix... 

-Què ha significat la visita del Papa a Barcelona? 

-Va sortir tot com s’esperava? 
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El català i el Vaticà 

-Com va aconseguir que parlés en català? Va 

parlar amb ell directament? Ho va fer amb el 

secretari d’Estat Tarcisio Bertone? I què va 

significar? 

-Què li sembla la polèmica per l’ús del català al 

Senat...? 

El PSOE i l’Església 

VTR RS ZAPATERO-PAPA 

-El Papa va comparar l’anticlericalisme espanyol 

dels anys trenta amb el secularisme actual. Hi està 

d’acord? 

-Se sent còmode amb el govern del PSOE? Vostè 

ha criticat l’avortament o la pindola de l’endemà 

com a atemptats contra Déu... 

El paper de la dona a l’església 

VTR RS ROUCCO MISSA MADRID 

-Per cert, de la visita de Benet XVI s’ha comentat 

molt el paper de la dona a l’església... 

Un partit cristià a la Generalitat 

VTR OFF MONGES 

-Què li sembla el canvi de govern que hi ha hagut 

a Catalunya? Els agrada més que al govern hi 

hagi un partit democratacristià? 
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VTS RS DURAN 

-Li preocupen les relacions entre Catalunya i 

Espanya?  

-I el paper d’alguns mitjans de comunicació? 

-Amb la COPE se sent més còmode ara? 

Existeix l’església catalana? 

-Hi ha hagut una polèmica sobre si existeix 

l’església catalana o l’esglesia a Catalunya... 

L’art sacre de la Franja 

-Els bisbes catalans van demanar divendres tornar 

a l’Aragó les obres d’art sacre de la Franja, fet que 

implicaria la devolució de les peces que es troben 

a Lleida. Però el conflicte està sota la jurisdicció 

dels tribunals civils... 

L’església i la crisi econòmica 

VTR RS ART SACRE 

-Quin ha estat el paper de l’església davant la crisi 

econòmica? Han notat molt l’augment del servei 

de caritat de l’església? De fet, ha augmentat el 

nombre de persones que marquen la X de 

l’esglesia en la declaració de la renta... 

-Vostès advoquen per un capitalisme més ètic... 

Església i immigració 
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-Li preocupen fets com el de Salt?  

-Com s’ha de gestionar la immigració i la pluralitat 

religiosa que això comporta? 

VTYR RS SALT 

Els bisbes catalans estudien el paper de twitter en la tasca pastoral 

-Els bisbes catalans van participar els dies 18 i 19 

en un curs de comunicació per estudiar les pautes 

a seguir en ràdio i televisió, però també veure les 

oportunitats que presenta per a la comunicació 

eclesial les xarxes socials com facebook i twitter. 

Què n’han après?  

-És una bona  eina per fer front a la crisi de fidels i 

de vocacions? 

Martínez Sistach parla de la imitació del Papa a Polònia 

VTR RS ESGLÉSIES BUIDES 

-Què li sembla la imitació que es fa del Papa al 

Polònia? 

- Comiat arquebisbe Sistach. 

APLAUDIMENTS 

- Pas a publi. 

 

DP CONNEX PARXÍS 

XAVI A VIDEOWALL 
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XAVI 

Tornem a Ripoll per jugar, però no de 

qualsevol manera, perquè allà tenen un 

parxís gegant amb el tauler més gran de 

Catalunya. D’on els hi ve aquesta afició pel 

parxís, Espartac? 
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EXTERIOR: PARXÍS 
DES DE FA 15 ANYS, S’ORGANITZA UN CAMPIONAT DE PARXÍS AL BARRI DEL NINOT 

DE RIPOLL. PRECISAMENT AVUI, I FINS DIJOUS, COMENÇA UN CAMPIONAT 

SOLIDARI.  EN REPASSEM HISTÒRIA AMB ORIOL COMAS, MENTRE JUGUEN EN 

TAULES I SOBRE EL TAULELL GEGANT.  

Oriol Comas i Coma, expert en jocs 

L’Oriol i en Màrius són els creadors de “Verbàlia, el joc” 

El parxís és d’origen indi 

Els colors del parxís s’inspiren en les robes de les dones indies 

“Parchisi”, significa 25, la màxima puntuació que es podia aconseguir  

EL PARXÍS A RIPOLL 

-15 anys que s’organitza campionat de parxís i botifarra del barri 

del Ninot de Ripoll 

-Campionat solidari (del 24 al 27 de gener)recollir diners per 

comprar desfibril·ladors per l’Associació EL RIPOLLÈS COR 

-Carme Font, organitzadora. 

-1997 el tauler de parxís més gran de Catalunya  un cop fet, 

van veure que l’havien fet al revés, s’havien inspirat en un 

anglès 

(Amplada i llargada 5.80 metres. 33’64 metres quadrats) 

ORIOL COMAS 

Oriol Comas i Coma (Barcelona, 1956) autor de jocs. Es 

dedica professionalment a  convencre’ns que jugar és una forma 

avançada de cultura i no una cosa de nens. 

**Carrera professional: 

Des de 2007 dirigeix la fira especialitzada en el joc de taula i de carrer jugarXjugar (direcció 

concurs Ciutat de Granollers de creació de jocs (2010 rep 185 jocs inèdits)) 

Membre del Consell d’Assessors del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres 

**Autor del llibre “El món en jocs” 
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**Jocs: Entre jocs de tauler, de premsa, d’Internet i de carrer, ha 

creat una 50a de jocs, entre els que Oriol destaca “Les rajoles 

d’Antoni Gaudí”El desembre de 2010 va sortir “Verbàlia, el 

joc”, fet amb Màrius Serra, una col·lecció de cinquanta jocs 

lingüístics diferents 1990 adapta al català l’Scrabble amb 

Lluís de Yzaguirre, amb qui també fa Diccionari Oficial de 

l’Scrabble en Català  

**Mitjans de comunicació: l’hem pogut seguir a De 4 a 7 amb 

Xavier Graset (2005-06), El Suplement (2008) i El Visitant 

(2009), de Catalunya Ràdio 

HISTORIA DEL PARXÍS 

**Definició: objectiu del jocs, que els jugadors portin totes les 

peces des de la sortida fins a la casa. El primer que ho 

aconsegueix guanya. 

**Joc: Es juga amb 1 dau i 4 fitxes per a cada un dels jugadors 

(de 2 a 4, tot i que també hi ha taulers per a 6 o 8) 

**Origen del parxís aquí: al Londres de 1863, un anglès que ve 

de les colònies que Anglaterra tenia a l'India, fa una patent del 

joc i l’anomena Patchisi L’India és l’origen de molts dels 

grans jocs de taulaA la península arriba a principis del s XX, i 

arriba amb un dels noms que va tenir a Anglaterra  Parcheesi 

(l’Oriol assegura que ha trobat iaios que recorden haver jugat al 

parxís amb aquest nom) 

**Nom: El seu nom prové de la paraula en indi parchisi, que 

significa 25, ja que era la màxima puntuació que es podia 

aconseguir en el joc al llançar les petxines al joc predecessor del 

pachisi. Si algú va a la India ara i vol comprar un parxís, que 

demani un Chaupar, que es el nom que rep a l’actualitat. 

**Origen a l’India:  el tauler actual en forma de creu es 

representació del jardí de l’emperador Akbar el Gran (segle XVI). 

El centre del tauler representa el tro on es col·locava 

l’emperador al centre del jardí. Les fitxes eren les noies indies 



  

 

 

 

Page 19 of 20 

imprès 27/01/2011 13:16:00 

més guapes que s’anaven movent de casella en casella i així es 

disputaven l’honor de jugar per l’emperador. Els daus eren 

cauris, petxines que contaven punts en funció de la seva posició. 

**Curiositats: Motiu dels 4 colors  llegenda diu que les noies 

que jugaven amb l’emperador es posaven saris (vestit 

tradicional) de diferents colors per destacar al jardí. Els colors 

bàsics eren els més fàcils de lluir. 

**Comentaris Oriol:  

- Atzar o estratègia? “Encara que els jugadors habituals no 

estiguin d’acord, el parxís és un joc d’atzar, però si jugues per 

parelles pot haver-hi una mica d’estratègia”  

- Parxís per parelles: Els companys es situen als extrems oposats del tauler 

(verd-blau /vermell -groc). No hi ha restriccions a l‘hora de menjar fitxes dels 

companys 

- “Un joc molt bo per als nens, perquè poden aprendre a 

entomar la derrota, a perdre, cosa que encara no estan 

acostumats a fer”.  

-“No hi ha normes clares ja que el parxís és un joc popular, mai 

ha fet el salt al repte intel·lectual com van fer els escacs” ningú 

pensa que sigui per llestos, els escacs sí. 

-Enganxar a un trampós? “Si li fas trampes a un jugador habitual 

t’enganxarà segur, perquè no compta per números sinó per 

posicions. Es a dir, es sap el taulell de memòria”. 
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COMIAT PROGRAMA 
XAVI A PLAÇA 

XAVI 

- Recordeu, aquesta nit, estrena de Polseres 

Vermelles, després del Crackóvia! 

- Fins demà!  

FINAL PROGRAMA 
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