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EL RADAR

Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio
i mitjans digitals de la CCMA. CÈLIA ATSET

Els assistents de veu ja són
el 3,2% del consum digital
de Catalunya Ràdio
Els serveis de majordomia digital comencen a fer forat a
la ràdio. El projecte Aina ha sigut un dels catalitzadors,
aquest 2020, per promoure que els assistents de veu incorporin el català. A Catalunya Ràdio, l’aposta per estar
presents en els dispositius s’ha traduït en més d’1.325.000
reproduccions d’àudio des d’assistents de veu. Això suposa el 3,2% del total de reproduccions digitals. De fet, al
desembre el 5,4% dels usuaris que escolten àudios de
l’emissora pública ho fan a través d’aquest sistema.
Per a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i de mitjans digitals de la CCMA, “el fons audiovisual de què disposen TV3 i Catalunya Ràdio, així com l’expertesa dels mitjans públics en aquesta matèria, converteix la CCMA en un
aliat imprescindible per farcir i enriquir un corpus de veu
en català, imprescindible per millorar els algoritmes d’intel·ligència artificial que permetin avançar en la creació
d’un assistent de veu íntegrament en la nostra llengua”.
L’aplicació de Catalunya Ràdio per a Alexa es va estrenar el setembre del 2019: era la primera emissora generalista en català que oferia skill pròpia a Amazon. Dos mesos més tard, l’oferta de la ràdio pública s’ampliava amb
l’estrena de les skills pròpies per escoltar els directes de
Catalunya Informació, iCat i Catalunya Música.
El projecte Aina rep aquest nom en homenatge a la filòloga Aina Moll, figura cabdal de la normalització del català
i primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat, entre el 1980 i el 1988. Seva era la campanya El català, cosa de tots, la primera campanya institucional per
sensibilitzar sobre l’ús de la llengua, i també va ser l’artífex
de la primera llei de normalització lingüística. El projecte es
desenvolupa amb el Barcelona Supercomputing Center i
està dotat d’un pressupost de 13,5 milions d’euros.e
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‘Coolhunters’

‘Masterchef abuelos’

El programa d’humor amb Patrick Urbano i Serapi Soler s’endinsa avui en les tradicions de Nadal per extreure’n el vessant
més irònic. Coolhunters analitzarà amb mirada crítica tot allò
que caracteritza el Nadal, des del tió i el Pare Noel fins als maratonians àpats familiars i l’amic invisible. A la secció de Periodisme extrem, Urbano entrevistarà l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i li demanarà per l’absència de pessebre a la
plaça Sant Jaume aquest any.

Televisió Espanyola emet avui un especial de Masterchef
amb motiu de les festes de Nadal. El programa retrà un homenatge a la tercera edat amb un grup de concursants de
més de 65 anys. Els participants posaran les seves habilitats
culinàries al servei del concurs per guanyar un premi de
12.000 euros. El jurat estarà format pels cuiners Pepe Rodríguez i Jordi Cruz i per l’actriu Loles León, que va participar en
l’última edició de Masterchef celebrity.

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3
06.00 Notícies 3/24.
11.50 Info K (Infantil).

Especial Nadal
Informatiu infantil i
juvenil.
12.10 Concert Ignasi Terraza
(Concert). Around the
Christmas Tree Una
proposta diferent
de temes nadalencs
tradicionals, d’aquí i de
fora, a ritme de jazz. Va
a càrrec del conegut
i prestigiós pianista
català Ignasi Terraza, i
del vocalista nord-americà Randy Greer, arran
de l’aparició del seu disc
Around the Christmas
Tree. El concert es va
enregistrar a l’auditori
de l’ONCE i compta amb
la participació de la
cantant de jazz i trompetista Andrea Motis.
13.05 Per les teulades de
les ciutats (Sèrie
documental). París: Les
teulades i els terrats
de París tenen unes
formes, uns materials i
uns reflexos que els fan
reconeixibles per a tots
i els donen un paper
cabdal en l’imaginari
col·lectiu.

14.05 Manduka

(Gastronòmic).
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Pel·lícula: Què els
passa als homes?.
Alemanya, EUA, 2009.
Dir.: Ken Kwapis. Int.:
Morgan Lily i Trenton
Rogers. Història d’un
grup de Baltimore,
alguns a la vintena i
d’altres a la trentena, i
de com naveguen per
les aigües tranquil·les
de les primeres cites,
fins que arriben a les
aigües profundes i
turbulentes de la vida
de casats. Alhora,
intenten interpretar
els senyals enviats pel
sexe oposat.
18.00 Pel·lícula: Love
Actually. Regne Unit,
EUA, França, 2003. Dir.:
Richard Curtis. Int.: Bill
Nighy i Gregor Fisher.
Ambientada al Londres
contemporani durant
els dos mesos anteriors
a les festes de Nadal,
s’entrellacen una sèrie
d’històries divertides
i commovedores que
acaben en una de sola.
Des de la protagonit-

20.20 Zona zàping (Zàping).

Programa d’entreteniment que ofereix un
resum de les imatges
més espectaculars i
divertides del món de
l’esport.
21.00 Telenotícies vespre.
22.05 Cool Hunters
(Entreteniment).
23.00 La gran pel·lícula:
El corb blanc. GRB,
2018. Dir.: Ralph
Fiennes. Int.: Oleg
Ivenko i Louis Hoffman.
Rússia, 1961. Rudolf
Nureyev, el ballarí de
ballet més gran de tots
els temps, viatja per
primera vegada fora
de la Unió Soviètica
com a membre de la
prestigiosa Kirov Ballet
Company. Encara que

Les protagonistes de la sèrie. NEW LINE PRODUCTIONS

‘Sexo en Nueva York’ tornarà
a la HBO amb nous capítols
HBO Max prepara el retorn de Sexo en Nueva York, la mítica sèrie protagonitzada per Sarah Jessica Parker sobre una
periodista que escriu sobre les seves experiències sentimentals. El retorn es farà, però, sense l’actriu Kim Cattrall,
que encarnava el personatge de la Samantha. L’absència
es deu a la mala relació entre les dues actrius.
Sí que hi participaran, en canvi, les actrius Cynthia
Nixon i Kirstin Davis. La nova temporada de Sexo en
Nueva York encara no té data d’estrena i se sumarà a
les sis anteriors i a les seves pel·lícules.e

sabates màgiques.
Bones festes.
08.15 La caleta de la Lily.
08.36 El Mic i els seus amics.
Bon Nadal!
09.01 Pel·lícula: Bob, el
manetes: un Nadal
inoblidable. Regne
Unit, 2001. Dir.: Sarah
Ball. El Bob està molt
content perquè,
després de molt de
temps, tornarà a veure
el Tom, el seu germà
bessó, que ha decidit
passar el Nadal a casa
del manetes.

01.15 Pel·lícula: Tres-cents.

EUA, 2006. Dir.: Zack
Snyder. Int.: Gerard
Butler i Lena Headey.
Xerxes, emperador
de Pèrsia, intentava
conquerir Grècia.
Atenes va aconseguir
convèncer Leònides I,
rei d’Esparta, perquè
participés en la guerra
contra els perses per
defensar la seva terra.
D’aquesta manera,
el rei Leònides i 300
espartans es van
enfrontar a un exèrcit
persa immensament
superior.
02.45 Notícies 3/24.
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06.00 Les tres bessones.
06.47 L’equip Spike.
07.34 Bob, el manetes.
08.04 La Franny i les

el KGB segueix de
prop els seus passos i
malgrat el gran perill
que comportava llavors
la deserció, Nureyev
fuig i pren una decisió
que podria canviar el
curs de la seva vida per
sempre.

zada pel primer ministre
britànic, passant per
la d’una vella estrella
de rock o la d’una freda
directora d’escola.

09.51 Bob, el manetes.
10.10 Pel·lícula: La catifa

11.32
12.18
12.51
13.15
13.44
14.14
15.03
15.22
15.32

16.24

màgica. Dinamarca,
2018. Dir.: Karsten
Kiilerich.
Spirit, cavalcant en
llibertat.
En Grizzy i els
lèmmings.
Les Sisters.
Quin crac, l’Angelo!
La Pantera Rosa.
El xai Shaun.
Manduka.
Manduka fet a casa.
Amanida Paula.
Pel·lícula: Bob, el
manetes: un Nadal
inblidable. Regne Unit,
2001. Dir.: Sarah Ball.
Els ossos de la neu.

17.15 Pel·lícula: Nico II:

germà petit, problema
gran. Finlàndia ,
Alemanya, Dinamarca,
Irlanda, 2012.
18.28 Oddbods.
19.05 Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat
Noir.
19.49 Robin Hood, el
trapella de Sherwood.
20.24 La Pantera Rosa.
21.03 La pitjor bruixa.
21.28 Lucas etc (Sèrie).
21.44 Les regles de la Floor.
21.52 La Pantera Rosa.
21.55 El Tricicle, 40 anys
punt i final.
22.57 Maremar.
00.43 Nit de nits.
01.35 Pel·lícula: Utopia
Iogurt. Espanya, 2017.

Fórmula E Top 10.
CrossFit 2018.
CrossFit 2018.
L’Amèrica Llatina
salvatge.
11.51 Petits herois.
12.43 Bèsties.
13.07 Viure als Pirineus.
14.00 Els regnes perduts
d’Àfrica.
14.41 Thalassa.
14.56 El Brasil, una història
natural.
16.00 X Games 2020.
19.45 Billar a 3 bandes.
Semifinal 1.
20.40 Billar a 3 bandes.
23.05 Zona zàping.
23.40 Urbance 2019.
00.35 Urbance 2019.
01.20 Km 0.
09.02
09.30
10.15
11.00

