
TV3
06.00 Notícies 3/24.O
08.00 Els Matins.O
13.30 Espai Terra.OEl doctor
Martí Boada tornarà a ser amb
nosaltres aquest dijous per par-
lar-nos d'una fageda: la Grevo-
losa. Allà el Martí ens vol expli-
car la necessitat de regeneració
dels boscos i, per tant, que la
tala d'alguns individus no és do-
lenta si està plantificada i si s'ha
estudiat l'impacte que pot tenir
en la resta. 
14.00 Telenotícies comar-
ques.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.OFideuà.
15.50 La Riera.�OLa Mer-
cè demana als seus fills que fa-
cin pinya amb en Claudi, però
tots tres saben de què és capaç
el primogènit. 
16.35 Divendres.O
19.15 El Faro, cruïlla de ca-
mins.�O

20.10 El gran dictat.O
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Polònia.OPrograma d'-
humor i sàtira política, de 30' de
durada, en què els esquetxos
d'actualitat protagonitzats per
la classe política catalana són la
base del programa. 
22.35 .Cat.OUn punt de tro-
bada, d'encreuament de ca-
mins i d'opinions, de discussió,
d'enriquiment i posada en comú
per debatre al voltant de tot allò
que li és propi, de les qüestions
que el preocupen.
00.20 Diaris de vampirs.
�OLa rabiosa i Els cinc.
01.45 El Faro, cruïlla de ca-
mins. �O

02.35 Ritmes a l'estudi.O
03.35 Jazz a l'estudi 
04.35 Blues a l'estudi 

Super3/33
09.00 MIC 
10.00 El cavaller Rovellat 
10.40 El meu robot i jo 
11.05 Súper 4 
11.30 La casa d'Anubis 
12.05 Una mà de contes 
12.30 Bugs Bunny i els seus
amics 
13.00 Tom i Jerry 
13.45 Shin Chan. A la Misae li
agradaria que quan en Shin
Chan i en Hiroshi no hi són, la Hi-
mawari li deixés fer la feina de
casa tranquil·la, però la nena és
un belluguet que no para.
14.55 Doraemon 
15.25 Sailormoon 
16.15 Els nous misteris de
l'Scooby-Doo 
17.00 El llibre de la selva 
17.45 MIC 
18.15 Raa Raa, el lleó es-
candalòs 
18.35 Súper 4 
19.00 Info K 
19.15 La família del Súper 3 
19.35 Quin crac, l'Angelo!
20.00 Tom i Jerry.O
20.55 Bola de drac Z.O
21.20 La Riera. (R)�O

22.00 Tria33.O
22.05 Arts i oficis.O
22.40 Els camins més peri-
llosos per anar a l'escola.OEl
Nepal.
23.30 Tria33.O
23.40 El documental.OTor-
tell poltrona, sense fronteres.  
00.45 Extres.OLa propera
pell.
00.55 El món des de l'aire.O
01.20 Wild Things with Do-
minic Monhaghan.O
02.05 Bon viatge.O
02.15 Arts i oficis. (R)O
02.45 Ritmes a l'estudi 
03.45 Jazz a l'estudi 

La 1
06.00 Noticias 24H  
06.30 Telediario matinal 
08.30 Los desayunos de
TVE. L'espai rep José Manuel Vi-
llegas, vicesecretari general de
Ciutadans, que respondrà a les
preguntes de Maria Casado.
10.05 La mañana.O
13.25 Torres en la cocina.O
S’han de fer aquestes receptes:
Un salmorejo amb cecina i ous
de guatlla, unes costelles de xai
de llet i unes postres suculen-
tes amb fruites.
14.00 L’Informatiu 
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’Informatiu 
16.10 El tiempo.O
16.25 Acacias 38. �OCa-
yetana reconeix que la Teresa
li ha salvat la vida i es preocu-
pa per ella. Ramón i Víctor són
atesos a l'hospital. 
17.25 Seis hermanas. �O

18.25 Centro médico 
19.35 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.15 Cuéntame cómo pasó.
�OAudiencia pública. Co-
mença el judici contra Maurín
mentre Mercedes ultima els
preparatius amb el seu advocat,
però hi haurà un canvi d'última
hora amb el qual no comptava:
el seu advocat ha estat substi-
tuït per un altre professional,
Salcedo.
23.55 Ochéntame otra
vez.O¿Cómo están ustedes?
00.50 Tenis: Mutua Madrid
Open.� Resum 
01.00 El Debat de la 1
02.10 La noche en 24 horas.
O

04.10 TVE es música.O

Antena 3
06.15 Noticias de la maña-
na.O
09.00 Espejo público.OEl
president de Ciutadans, Albert
Rivera, visita el plató del ma-
gazín presentat per Susanna
Griso.
12.20 Karlos Arguiñano en
tu cocina.O
12.45 La ruleta de la suer-
te.O
14.00 Los Simpson.�O

15.00 Antena 3 Noticias 1 
15.45 Deportes.�
16.00 Tu tiempo 
16.30 Amar es para siempre.
�OAdela no pot més i reco-
neix davant Emilia que està
enamorada de Tomàs, mentre el
capità comunica a Guillem que
ha estat readmès al cos.
17.30 El secreto de Puente
Viejo.�OLa operació d'Her-
nando ha anat bé, però caldrà
veure com evoluciona. Her-
nando desperta però no parla.
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!O
21.00 Antena 3 Noticias 2 
21.30 Deportes 2.�
21.40 La previsión de las 9 
21.45 El hormiguero 3.0. El
programa tindrà com a convi-
dats als actors Javier Gutiérrez
i Anna Castillo.
22.40 Cine.�OSafe. 
00.30 Cine.�OJugando con
la muerte. L'agent d'operacions
secretes, Marcus, és enviat a De-
troit per atrapar un traficant
d'armes i al seu proveïdor. El re-
forç de la CIA tindrà altres plans
per a ell.
02.30 Campeonato europeo
de póker 
03.00 Comprando en casa 
03.30 Minutos musicales 

Telecinco
06.30 Informativos Telecin-
co matinal  
08.55 El programa de Ana
Rosa. Magazín d'entrevistes i
actualitat presentat per Ana
Rosa Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y
viceversa. Espai de recerca de
parella presentat per Emma
García en el qual tronistes i
pretendents intenten trobar
l'amor.
14.15 Cámbiame. Programa
que ofereix un canvi radical d'i-
matge als seus participants.
15.00 Informativos Telecin-
co 1 
16.00 Sálvame limón. Jorge
Javier Vázquez i els seus col·la-
boradors presenten aquest ma-
gazín que centra bona part del
seu temps a parlar sobre l'ac-
tualitat del cor.
17.00 Sálvame naranja 
20.10 Pasapalabra. Presentat
per Christian Gálvez, que es
basa en les habilitats amb el
llenguatge dels participants.
21.05 Informativos Telecin-
co 2 
22.00 Supervivientes 2016:
perdidos en Honduras. Se-
gona expulsió: els quatre no-
minats la setmana passada,
Miriam Saavedra i Yola Berrocal,
de l'equip Aigua, i Dulce i Víctor
Sandoval, de l'equip Foc, conei-
xeran qui d'ells es converteix en
el nou expulsat durant la gala
del concurs de supervivència
que Jorge Javier Vázquez con-
duirà avui.
01.45 Supervivientes 2016:
resumen diario 
02.15 Premier Casino, la ru-
leta VIP 
05.00 F usión sonora 

Cuatro
07.00 El zapping de surferos. 
08.30 Ciudades bajo
tierra.OJerusalén, profecías
del subsuelo.
09.30 Alerta Cobra.�OEn
presencia de la muerte i La se-
gunda vida.
11.25 Las mañanas de Cua-
tro: primera hora  
12.30 Las mañanas de Cua-
tro. Presentat per Javier Ruiz.
14.15 Noticias Cuatro 1.OIn-
formatiu presentat per Marta
Fernández.
14.55 Noticias Cuatro De-
portes.�O

15.20 Deportes Cuatro 1.
�OPresentat per Manu Ca-
rreño i Manolo Lama.
16.00 Hawái 5.0. �OLa
promesa, Busca en tu interior i
Prisionera. 
18.30 Las reglas del juego.
�OEl golpe de la noche de
chicos i El golpe de los corazo-
nes solitarios.
20.05 Noticias Cuatro 2.O
21.00 Deportes Cuatro 2.
�O

21.30 First Dates.OPer què
en diuen amor quan volen dir al-
guna cosa totalment diferent?
A aquest dubte s'enfrontaran en
Paco, un gelater sevillà, i Verò-
nica, una cambrera molt liberal.
22.35 Mentes criminales.
�OBelleza interior. Els efec-
tius de la Unitat d'Anàlisi de
Conducta emprenen la recerca
d'un subjecte que desfigura
les seves víctimes. El lazo, Gri-
to, Hermanos Hotchner iVarita
de zahorí.
02.45 House.�OCuerpo y
alma. 
03.20 Puro Cuatro 
04.00 La tienda en casa 

La 2
07.00 Documental.O
08.00 TVE English 
08.30 España en comuni-
dad.O
09.00 Pueblo de Dios.O
09.30 Aquí hay trabajo.O
10.00 La aventura del saber. 
11.00 Documenta2.OJapón,
las islas desconocidas.
12.00 Mañanas de cine.
�O Souvenir. 
13.30 A punto con La 2.O
14.45 Destino: España.O
15.45 Saber y ganar.O
16.25 Grandes documenta-
les.O
18.05 Documenta2.O
19.00 Vespre a La 2 
20.18 Rincones exquisitos 
20.55 Atención obras.OEl
programa tindrà com a convi-
dats Icíar Bollaín i Paul Laverty,
per presentar la seva nova
pel·lícula, El Olivo.
21.55 Historia de nuestro
cine.�OEl monosabio. 
23.30 En portada.OEscla-
vas del Daesh. Primer gran re-
portatge que explica la història
de Nadia Murad, símbol de les
més de 5.000 dones i nenes ya-
zidíes que el Daesh ha conver-
tit en esclaves sexuals.
00.15 La 2 noticias 
00.45 Días de cine.OAques-
ta setmana l'espai repassarà el
millor de Documenta Madrid, el
Festival Internacional de Do-
cumentals de Madrid, i recorre-
rà les estrenes més destacades
de la cartellera, entre els quals
es troben El Olivo i Nacida para
ganar. 
01.45 Conciertos de Radio
3.O
02.15 Documental.O 

03.15 TVE es música 
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Mercedes es veurà obligada a can-
viar l’advocat poc abans de l’inici del
judici. Mentrestant, Maurín intenta
que la seva filla intercedeixi per ell i
Paquita descobreix la gran estafa.

Arriba l’esperat judici a
«Cuéntame cómo pasó»
LA 1 | 22.15 H. 

Xavi Coral debatrà aquesta nit so-
bre com es viu el masclisme en la
política amb les parlamentàries
Anna Gabriel (CUP), Inés Arrimadas
(Ciutadans) i Neus Munté (CDC).

«.CAT» parla sobre el
masclisme a la política
TV3 | 22.35 H. 

Els animadors inventen o interpre-
ten mons, però en què es basen?
Quins són els seus referents, el
que veuen dia a dia o els imagina-
ris originats en la seva infància?

L’animació audiovisual,
segons «Arts i oficis»
33 | 22.05 H. 
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El Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA) va aprovar ahir la
reorganització de la seva estructura
executiva en diferents àmbits, «amb
l’objectiu de prioritzar les sinergies
entre els mitjans del grup i d’opti-
mitzar el control i la gestió dels re-
cursos», segons va informar en una
nota. En concret,  Saül Gordillo, di-
rector de Catalunya Ràdio assumi-
rà també la responsabilitat sobre la
direcció dels Mitjans Digitals; Andreu
Martínez, la responsabilitat sobre Re-
cursos Humans i Teresa Farré, di-
rectora de Gestió i Recursos, es res-
ponsabilitzarà del control i la gestió
de la producció dels mitjans.

GIRONA | DdG

La CCMA situa
Saül Gordillo a la
direcció dels seus
mitjans digitals

La primera i única edició de Top
Dance no tindrà finalment cap gua-
nyador. Antena 3 ha decidit tancar de-
finitivament la seva acadèmia de
ball després de només quatre lliura-
ments. Els mals resultats que ha acu-
mulat en el transcurs d’aquest mes el
format presentat per Manel Fuentes
han motivat la seva cancel·lació i
tampoc està previst que el grup Atres-
media traslladi els lliuraments restants
en cap altre dels seus canals. El con-
curs no ha aconseguit mantenir el
gran resultat de la seva estrena, el 4
d’abril passat, amb 2.791.000 espec-
tadors i un 17,9% de quota, i divendres
passat va marcar un discret  7,7% de
quota, reunint 1.139.000 seguidors.

GIRONA | DdG

Antena 3 cancel·la
«Top Dance» un
mes després de 
la seva estrena

Amb l’objectiu de «mostrar el món
rural sense les utopies i els prejudicis
urbanites, captant la vida quotidiana
de la gent que viu als Pirineus», el ca-
nal 33 estrenarà dilluns vinent Viure
als Pirineus, una sèrie documental
que ofereix un retrat de la vida de la
gent de la serralada pirinenca, a ban-
da i banda, des del País Basc fins al
cap de Creus, passant per la Vall d’A-
ran i la Catalunya Nord. A través de 28
capítols, enregistrats durant un any,
el format vol captar la vida quotidia-
na i la intimitat de 14 personatges
apassionats per la muntanya. 

La presentació del nou format,
celebrada ahir a Barcelona, va comp-
tar amb l’assistència de Miquel Gar-

cía, cap de Documentals i Nous For-
mats de TV3,  David Burillo, director
i realitzador de Viure als Pirineus, i dos
dels protagonistes.

Aquesta nova sèrie «busca trobar
els denominadors comuns de la gent
que viu als Pirineus i retratar la gran
diversitat de paisatges i de maneres

de ser dels seus habitants», va afirmar
Miquel Garcia. De la seva banda,
David Burillo va agrair la generositat
dels personatges que «ens han per-
mès entrar en la seva intimitat, com-
partir l’activitat, la rutina, les seves as-
piracions, esperances i el repte de viu-
re i afrontar la vida». 

GIRONA | DdG

El 33 retrata com és
la gent que viu a la
muntanya amb
«Viure als Pirineus»

Un grup de 14 residents als Pirineus expliquen rutines i sensacions. 

CCMA


