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Bienvenidos a mi hotel enfrontarà cada setmana
els propietaris de quatre establiments. MEDIASET

Cuatro emetrà cada tarda un
‘Joc de cartes’ amb cases rurals
Cuatro estrena avui a les 16.15 hores Bienvenidos a mi hotel, un programa amb un plantejament molt similar al de
Joc de cartes però en què no s’enfronten restaurants sinó
allotjaments de turisme rural. L’espai s’emetrà cada tarda, i cada setmana hi competiran quatre establiments, de
manera anàloga al que fa la mateixa cadena, als vespres,
amb Ven a cenar conmigo, la versió amb cuiners amateurs
de Joc de cartes. Així, cada dia els concursants s’instal·laran en un dels hotels de la competència i, després de fer-hi
un àpat, de participar en una de les activitats que ofereix
l’establiment, de dormir-hi i d’esmorzar-hi, en valoraran
cinc característiques: l’hospitalitat, l’entorn, el menjar i les
activitats, la neteja i l’equipament de les habitacions, i la
relació qualitat-preu. El divendres, un cop visitats els quatre allotjaments, els concursants es reuniran per descobrir les notes que s’han atorgat, i el que hagi obtingut la
millor valoració guanyarà un premi de 3.000 euros. Bienvenidos a mi hotel, que serà narrat per María Gómez, es
basa en un format estrenat al Channel 4 britànic el 2010 i
que ja s’ha adaptat a França, Bèlgica i Holanda.e
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‘Catalunya aixeca el teló’

‘Sense ficció’

L’actor Guillem Albà, acompanyat de la Banda Marabunta,
condueix la gala que servirà per presentar la nova temporada teatral. Durant l’acte, que estarà esquitxat d’humor i actuacions musicals, es podran veure alguns fragments dels espectacles que es representaran durant els pròxims mesos als
escenaris de Barcelona, i a més, per primera vegada, es lliuraran els Premis Catalunya de Teatre, atorgats per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca).

El febrer del 2007 va reobrir el Teatre Kursaal de Manresa,
un espai que havia sigut inaugurat el 1927, que estava tancat des del 1988 i que des de llavors es trobava en un estat
ruïnós. El documental Kursaal, la força de la gent, dirigit per
Èric Motjer, explica com es va aconseguir recuperar aquest
espai històric: la seva reinauguració va ser possible gràcies a
l’impuls de l’Associació Cultural El Galliner, que va començar
a reivindicar-lo el 1995, i a la implicació de la ciutadania.
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TV3
06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

S’entrevista Sara
Berbel, directora
general de Barcelona
Activa, per conèixer
les seves opinions
i idees sobre les
feines del futur. Jordi
Nieva, catedràtic
de Dret Processal,
analitza després
les conseqüències
del rebuig per part
de la justícia belga
d’extradir el raper
mallorquí Josep Miquel
Arenas, conegut com
a Valtònyc. I amb Bet
Orfila, presidenta de
l’Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya, es coneix
l’última hora de la gala
Catalunya aixeca el
teló, acte que marca
l’inici de la temporada
teatral i les arts escèniques.

12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comar-

14.30

15.40
16.00

16.40

Núria Llorach és la presidenta en funcions de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. CCMA

Llorach haurà de declarar com a
investigada per l’anunci de l’1-O
La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, haurà de declarar davant del jutge, en qualitat d’investigada, arran de
l’emissió de la campanya institucional del referèndum de
l’1 d’octubre a TV3 i a Catalunya Ràdio. Llorach ja havia declarat tant davant del jutjat número 13 de Barcelona, que
instrueix la causa de l’1-O, com al Tribunal Suprem, però
ho havia fet només com a testimoni i no com a investigada.
El 13 de setembre de l’any passat, Llorach va rebre una notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que la informava de la providència del Tribunal
Constitucional que anul·lava el decret de mesures complementàries del referèndum i que l’advertia de les “eventuals responsabilitats, inclosa la penal”, en què podria incórrer si col·laborava en “la preparació o organització del
referèndum”. Els mitjans públics, però, van emetre la campanya de l’1-O per últim cop el 12 de setembre.e
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ques. Presentadora:
Montse Ferrer.
Telenotícies migdia.
Presentadors: Carles
Prats, Raquel Sans.
Esportsa: Marta Bosch.
Cuines (Gastronòmic).
Macarrons de frare.
Com si fos ahir (Sèrie).
El Vicenç no és conscient que la família
no vol saber res d’ell i
atabala tothom amb
la seva actitud. Per la
seva banda, el German
li tira les cartes a la
Sandra i es descobreix
que la noia té una
espina clavada relacionada amb la Gemma
que s’ha de treure com
sigui. Mentrestant,
l’Ivan pretén imposar a
la Sílvia les seves idees
de negoci i ella s’adona
que ha de reaccionar
com sigui.
Tot es mou (Magazín).
Presentadors: Helena
Garcia Melero, Lluís
Marquina. Magazín
d’entreteniment que
no perd de vista l’actualitat. Un programa fresc

20.15

21.00

22.00

22.50

i proper, en què els
presentadors s’acosten
d’una manera informal
i distesa als esdeveniments del dia a dia.
Està passant (Humor).
Informatiu satíric que
analitza les claus de
l’actualitat del dia i en
busca la part divertida.
Telenotícies vespre.
Presentador: Toni
Cruanyes. Esportsa:
Maria Fernández-Vidal.
Catalunya aixeca
el teló (Actualitat
cultural).
Presentació de la nova
temporada de teatre
i arts escèniques.
Aquest any, com a
novetat, es fa entrega
dels Premis Catalunya
Teatre, una iniciativa de
l’Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya
(ADETCA).
Sense ficció: Kursaal,
la força de la gent.
Espanya, 2017. Dir.: Èric
Motjer. El 20 de febrer de
2007 es va reinaugurar
el teatre Kursaal de
Manresa, després d’un
procés de recuperació de
dotze anys. L’Associació

Llegendes increïbles.
El moviment de dits
esborramemòria.
07.30 Doraemon.
08.14 Les aventures del
Gat amb Botes.
L’Anegueta Lletja.
08.40 El drac Digby. Ales
màgiques.
09.00 L’hora del Timmy.
09.47 Raa Raa, el lleó escandalós.
10.30 Noddy, un detectiu al
País de les Joguines.
11.17 Vicky, el viking.
11.41 Quatre amics i mig. El
cas de la desaparició
dels cogombres.

23.55 Més 324 (Debat).

Espai de debat on es
confronten diferents
punts de vista sobre
temes d’actualitat de
Catalunya i del món.
01.35 Gran reserva
(Entreteniment).
Espai que ofereix una
selecció dels millors
programes de la
història de la cadena.
02.30 Ritmes a l’aula
(Musical). Elio Artistes i
grups catalans mostren
el seu talent en petites
sessions acústiques
realitzades en un
estudi de gravació.
03.00 Cava de blues
(Musical).
03.45 Fusió i swing a l’estudi
(Musical).
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06.01 Tork.
06.39 Papawa.
07.06 Kung Fu Panda:

Cultural El Galliner volia
tornar el teatre a la ciutat
i, gràcies a la implicació
d’artistes, públic i algunes
entitats, es va aconseguir.

12.07 L’inspector Gadget.
12.20

12.45
13.11
13.55
14.45
15.31
16.14
16.38
17.14
17.45
18.10
18.45
19.15
19.30

L’estrella del pop.
Les misterioses ciutats d’or.
L’alquimista.
Home: Aventures amb
la Tip i l’Oh.
Salve, rei Julien!
El detectiu Conan.
Bola de drac Z Kai.
Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
El petit drac Coco.
La caleta de la Lily.
Loopdidoo.
El Mic i els seus amics.
El Robot cantaire.
Bola & Bill.
Pat, el gos.
En Miku i la Fant.
Info K.

19.44 Les Sisters.
20.10 Els germans Kratt.
20.55 El detectiu Conan.

Ostatges a l’agència
de detectius Mouri.
Alliberament.
21.20 Com si fos ahir.
22.00 Pel·lícula: El
majordom. EUA, 2013.
Dir.: Lee Daniels. Int.:
Forest Whitaker i Oprah
Winfrey. Cecil Gaines
és un jove que mira
d’escapar de la segregació racial del sud dels
Estats Units a la recerca
d’una vida millor.
00.00 Pel·lícula: Per què
serveix un os?.
Espanya, 2011.
01.30 De Berlín a Tòquio.

06.00
06.25
08.25
09.20
09.55
10.10
10.55
12.40
13.30
15.30
17.00
18.45
21.00
22.00
22.10
22.25
23.00
01.00

324 Esports.
El club de la mitjanit.
Esport club.
Zona zàping.
Top Motor.
FIM Superbike World
Championship.
Flaix.
FIM Speedway World
Championship.
Rallycross.
Monster Energy
Nascar Cup Series.
Flaix.
Minut a minut.
Zona Champions.
Zona UFEC.
Top gols La Lliga.
Zona zàping.
El club de la mitjanit.
324 Esports.

