
mèdia 
44 DIMECRES, 11 D’OCTUBRE DEL 2017 ara   

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín). 

Presentadora: Lídia 
Heredia. L’endemà que 
Carles Puigdemont ha 
demanat al Parlament 
la suspensió de la 
declaració d’indepen-
dència per donar temps 
al diàleg, el programa 
entrevista Jordi Turull 
(foto), conseller de la 
Presidència i portaveu 
del Govern. La tertúlia 
la integren Joan B. 
Culla, Antonio Baños 
i Neus Tomàs, amb 
les incorporacions de 
Benet Salellas, diputat 
de la CUP; Luis Conde, 
president del Saló 
Nàutic i organitzador 
de trobades del món 
empresarial i polític a la 
Masia de Fonteta, i José 
Fernández-Albertos, 
doctor en Ciències 
Polítiques per la 
Universitat de Harvard. 
N’agafen el relleu Joan 
Vintró, Xavier Arbós i 
Raphael Minder, amb 
la incorporació de Lluís 
Orriols, professor de 
Ciència Política de la 
Universitat Carlos III de 

marxa el seu propi grup 
de dol alternatiu.

16.35 Tarda oberta 
(Magazín). 
Presentadors: Vador 
Lladó, Ruth Jiménez. 
Magazín d’entreteni-
ment amb dues parts 
ben diferenciades, un 
talk show d’una banda, 
i un espai protagonitzat 
per l’humor, de l’altra.

20.15 Està passant (Humor). 
Informatiu satíric que 
analitza les claus de 
l’actualitat del dia i en 
busca la part divertida.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentador: 
Toni Cruanyes. 
Col·laboradora: Maria 
Fernández Vidal.

21.55 Alguna pregunta 
més? (Humor). Avui 
el músic Manu Guix 
explica com veu la 
tele a La televisió és 
cultura. A més, a Els 
catalans fan coses, el 
Peyu dona a conèixer 
un gironí, l’Oriol, de 
Sant Jordi Desvalls, que 
té per costum ficar-se 
dins dels globus. D’altra 
banda, Jordi Asturgó, 
a la secció Al carrer, 

mostra els fans del 
grup musical Taburete 
i conversa amb el 
líder del grup, Willy 
Bárcenas. També es 
balla amb l’Sputnik, es 
descobreixen estranys 
missatges presi-
dencials, es resolen 
conflictes de família a El 
Diario de i es comprova 
que es viu a Matrix.

22.35 Aeroport (Sèrie docu-
mental). Meteo: El mal 
temps afecta el funci-
onament de l’aeroport 
i també els seus treba-
lladors. 

23.35 Més 3/24 (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

01.10 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’estudi 

(Musical). Toni Solà.
04.00 Jazz a l’estudi 

(Musical). Shu-Shu.

Madrid. Empar Moliner 
aporta la seva mirada 
particular a la part final 
del programa.

12.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Núria Solé.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Col·laborador: Marta 
Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Pastissets de mores.

15.50 Com si fos ahir (Sèrie). 
A Adalisa, el Cesc 
proposa una dinàmica 
de grup per treba-
llar el lideratge, i en 
deixa fora la Marta. 
Mentrestant, l’Helena 
descobreix el Marcos i 
la Roser parlant sobre 
les sospites de l’An-
dreu sobre el fet que 
el Ferran tenia una 
amant. La Joana, per 
la seva banda, posa en 
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08.39 Nils Holgersson. Vigila 
abans de saltar.

09.00 L’hora del Timmy.
10.00 Calimero.
10.40 Les noves aventures 

de Peter Pan.
11.30 La Supermots.
11.57 Els Dalton.
12.25 Kung Fu Panda: 

Llegendes increïbles.
13.15 El detectiu Conan.
14.11 Shin Chan.
15.00 Bola de drac.
15.50 Olivia.
16.23 Lulú Brum-brum.
17.08 Raa Raa, el lleó escan-

dalós.
17.28 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.
17.55 Misha, la gata violeta.
18.10 El Mic i els seus amics.

18.35 Súper 4.
19.05 Kung Fu Panda: 

Llegendes increïbles. 
Ignorats i furiosos.

19.30 Info K.
19.45 Pat, el gos.
20.04 Els germans Kratt.
20.54 El detectiu Conan. 
21.25 Com si fos ahir. 
22.00 Quèquicom. 
23.05 60 minuts. La càrrega 

de la pau: Després de 
la dictadura militar dels 
anys 80 a Guatemala, 
la fiscal general Claudia 
Paz y Paz i el seu equip 
lluiten per portar a judici 
els màxims respon-
sables dels crims de 
l’època i per acabar amb 
la corrupció política i 
judicial del país.

00.00 60 minuts. Ucraïna no 
és un bordell. Les acti-
vistes del moviment 
feminista Femen són 
conegudes arreu del 
món pels seus actes de 
protesta en què surten 
al descobert, mostrant 
eslògans pintats sobre 
el seu cos. La directora 
Kitty Green va passar 
més d’un any entre-
vistant les noies que 
formen part del movi-
ment per saber quina és 
la seva motivació. 

01.15 La Jonquera. 20 anys 
sense frontera.

02.10 Les costes franceses 
des de l’aire. 

02.25 Quèquicom. 
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11.50 Riu avall.
12.15 Amics insòlits.
13.00 GR Barcelona.
13.55 La cuina popular de 

Tailàndia.
14.15 Formatges del món.
15.00 Vida al cobricel de la 

selva.
15.50 Sense límits.
16.35 Thalassa.
16.55 GR Pirineus.
17.25 Km33. Resum.
18.20 La cuina popular de 

Tailàndia.
18.45 Formatges del món.
19.30 Barcelona Triathlon.
19.55 Eurocup Women. 

En directe. Primera 
jornada. 

22.00 Esport club.
23.00 El club de la mitjanit.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.35 

‘Aeroport’ 
 
El programa sobre les interioritats de l’aeroport del Prat de-

dica el capítol d’avui a mostrar quina influència tenen les con-

dicions meteorològiques en la feina dels treballadors de 

l’equipament. Durant els matins d’hivern es pateix un fred si-

berià, mentre que a l’estiu han d’aguantar una calor infernal. 

No són els únics elements extrems als quals han de fer front: 

també viuen tempestes que poden obligar a tancar l’aeroport 

i murs de boira que dificulten la visió.   

ANTENA 3 22.40    

‘Tiempos de guerra’ 
 
En el nou capítol d’aquesta sèrie ambientada en la Guerra del 

Rif, la Carmen resulta ferida per un tret dels combatents ri-

fenys. Ràpidament és portada a l’hospital, on es debatrà en-

tre la vida i la mort, malgrat les atencions de la Julia. La infer-

mera també té els seus propis problemes: vol demostrar a 

tothom que és una bona professional. A més, arribarà un nou 

ferit a l’hospital, Mendoza, que li porta notícies de l’Andrés, 

el seu nòvio desaparegut. 

Joan López Alegre i Nacho Martín 
Blanco deixen TV3 i Catalunya Ràdio

L’historiador Joan López Alegre no col·laborarà 
amb els mitjans de la Corporació. FRANCESC MELCION

Els opinadors Joan López Alegre i Nacho Martín Blanco van 

anunciar ahir que renuncien a seguir participant en les ter-

túlies dels mitjans de la Corporació. Ho han fet a través 

d’un article d’opinió a El País, on qualifiquen de “circ de 

l’odi” TV3 i Catalunya Ràdio. Al seu text denuncien estar 

sempre en minoria: “La nostra presència a TV3 i Catalunya 

Ràdio és nociva, només serveix com a coartada”. I afegei-

xen: “El discrepant acaba sent un col·laborador necessari, 

per no dir el tonto útil”. L’article conté altres consignes 

contra els mitjans públics catalans: “Hi ha a les sèries de 

TV3 una indissimulada intenció d’instal·lar en l’imaginari 

col·lectiu dels catalans la idea que el més normal a Catalu-

nya és parlar en català i que el castellà és cosa de margi-

nals i inadaptats”.  

Nacho Martín Blanco és periodista i politòleg, a banda 

de professor a la Universitat Abat Oliva. L’historiador Joan 

López Alegre, per la seva banda, va ser secretari de Noves 

Generacions, les joventuts del Partit Popular, entre el 1986 

i el 1990. Ha sigut també regidor de Mataró amb aquesta 

formació, membre del Consell Comarcal i diputat.e 

El segon llibre de Roberto Saviano 
tindrà adaptació televisiva 

A ZeroZeroZero, l’autor italià explica el 
funcionament del narcotràfic. FRANCESC MELCION 

L’assaig ZeroZeroZero, en el qual Roberto Saviano expli-

ca el funcionament del tràfic internacional de cocaïna, fa-

rà el salt a la televisió de la mà de Stefano Sollima, direc-

tor que ja va estar al capdavant de la sèrie basada en Go-
morra, llibre que va fer famós l’escriptor italià. Segons ha 

avançat Variety, la nova ficció és un projecte que compta 

amb la col·laboració de Sky TV i Canal Plus.  

La sèrie, que seguirà la trajectòria d’un carregament de 

cocaïna que viatja d’Europa a Amèrica, es començarà a ro-

dar a partir del març del 2018 en unes quantes localitza-

cions com Mèxic, l’Àfrica central, Louisiana, Espanya, Ità-

lia i el Regne Unit. Segons el director de continguts de Sky 

Itàlia, Andrea Scrosati, tot i que hi ha diverses sèries que 

han tractat el narcotràfic internacional “ningú ha explicat 

la història de com tones de cocaïna són transportades per 

mar fins a arribar a Europa”. “Actuen com si moguessin 

contenidors plens de microones”, ha afegit.e
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