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mèdia

EL RADAR

El consell i els directius de la CCMA a l’ofrena
floral de la Diada d’aquest any. CCMA

El Parlament insta a renovar la
CCMA amb consens aquest any
El Parlament de Catalunya va aprovar ahir dues resolucions en les quals s’insta el Govern a renovar el consell de
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) abans que s’acabi l’any i a fer-ho inspirant-se en la
llei derogada del 2007, que obligava a tenir el suport de
dos terços de la cambra per poder nomenar els seus membres. A més, els candidats haurien de sorgir a proposta
d’un mínim de tres grups parlamentaris. La resolució va tirar endavant amb els 69 vots de tota l’oposició. Ningú hi
va votar en contra i els 61 diputats de JxCat i ERC –comptant-hi Oriol Junqueras i Raül Romeva– es van abstenir. La
proposta també demanava al Govern que aprovés el contracte programa de la radiotelevisió pública catalana abans
d’acabar l’any. La renovació dels directius de la Corporació
es va negociar a finals de l’any passat, però les tensions
polítiques i el 155 van provocar que no prosperés el relleu.
La CUP va presentar una moció similar, però en aquest
cas demanava que representants dels treballadors tinguessin cadira en l’òrgan de decisió de la Corporació. En
aquest cas hi va haver 29 vots favorables (els de la mateixa CUP, més els comuns i el PSC) i 101 abstencions de la
resta. El PP també presentava la seva moció sobre la renovació de la CCMA, però no va prosperar.e
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‘Alguna pregunta més?’

‘Operación Triunfo’

En aquest nou capítol de l’APM?, Jordi Asturgó es transformarà en un mort vivent al Sitges Film Festival. D’altra banda, la secció La televisió és cultura rebrà Núria Picas, la corredora de muntanya i presentadora del programa Aire lliure,
que explicarà com veu la tele. A més, s’emetrà una nova entrega de l’informatiu satíric d’El Mundo Today, presentat per
Alba Carreres; hi haurà més aventures de Catalan Trek i un
nou Encarats, i s’estrenarà un tràiler presidencial.

El concurs viurà avui la segona expulsió: els espectadors hauran de decidir si volen que es quedi l’África o el Dave. Abans, però, els 15 concursants obriran el programa cantant Viva la vida, de Coldplay. Després de l’actuació dels nominats de la setmana serà el moment dels duets, i per últim arribarà el torn
de la Julia, la primera concursant no nominada d’aquesta edició que actua en solitari, amb la cançó Born this way, de Lady
Gaga. L’artista convidat d’aquesta gala serà Blas Cantó.
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08.00 Els matins (Magazín).

Avui el programa està
pendent tant de la
sessió de control que
es fa a primera hora
com del ple sobre la
convivència previst a
continuació, després de
la ruptura de la majoria
independentista de
dimarts. Precisament
la convivència és el
tema de l’entrevista
amb el professor
de Ciència Política
Jaume López i el
filòleg Jordi Amat. Més
tard, l’espai analitza
la situació política
amb Antonio Baños,
Gemma Ubasart, Jordi
Mercader, Neus Tomàs i
Andreu Barnils, quan fa
just un any de la declaració d’independència i
la posterior suspensió.
També es connecta
amb Madrid per seguir
les declaracions d’Artur
Mas, Joana Ortega,
Francesc Homs i Irene
Rigau al Tribunal de
Comptes pel 9-N. I es
parla amb el periodista
Miquel Ramos sobre
la ultradreta al País

12.00
13.55

14.30
15.40

16.00

Valencià, l’endemà de
la Diada del Nou d’Octubre.
12-14.
Telenotícies comarques. Presentadora:
Montse Ferrer.
Telenotícies migdia.
Cuines (Gastronòmic).
Terrina de xai amb cirerols.
Com si fos ahir (Sèrie).
El Bernat torna d’Amèrica i l’Andreu ofereix
casa seva per fer-li una
festa d’aniversari. La
Marina descobreix que
l’Andreu no va explicar
a la Pili que ella el va
acompanyar a Castelló.
La tensió sexual
entre tots dos va en
augment, i a l’Andreu li
sap greu per la Pili i pel
Bernat. Mentrestant,
la Cati progressa amb
l’Òscar, però avui ella i
el Quim han de sopar
amb els pares de l’Estrella i els dos nois. El
pare de l’Estrella es
posa desagradable amb
el Marc per haver deixat
prenyada la seva filla, i
la Cati es va encenent. I
peta, esclar. I el Vicenç,

Gloria (Sofía Vergara) i Jay Pritchett (Ed
O’Neill), dos dels protagonistes. NEOX
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‘Modern family’ estrena nova
entrega amb l’anunci d’una mort

06.39 Papawa.
07.06 Kung Fu Panda:

12.45 Home: Aventures amb

A partir d’avui els espectadors de Neox podran veure la
desena temporada de Modern family, que, segons els creadors, portarà canvis vitals als protagonistes. La desena
entrega de la sitcom nord-americana podria ser l’última i,
en els nous capítols, la família haurà de fer front a una situació difícil: la mort d’un dels personatges. Segons ha explicat el cocreador de la ficció, Christopher Lloyd, “s’ha de
tractar la mort, que és una cosa amb què han d’afrontar
les famílies i a televisió no és fàcil perquè és un tema molt
delicat”. Tot i que no se sap quin dels personatges s’acomiadarà, Lloyd ha confirmat que és un personatge important i que la seva mort “serà un esdeveniment commovedor que tindrà repercussions en la resta d’episodis”. Els
responsables de la sèrie van anunciar al gener que Modern family podria acabar amb aquesta temporada. No
obstant això, el canal de televisió que l’emet als Estats
Units, ABC, vol renovar-la per un curs més.e

Llegendes increïbles.
07.30 Doraemon.
08.14 Les aventures del Gat
amb Botes. Escrit per.
08.40 El drac Digby. En
Geniüt i el núvol màgic.
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 del lladre estúpid.
12.07 L’inspector Gadget.
Operació Abracadabra.
12.20 Les misterioses
ciutats d’or. El fresc
dels ulls maleïts.

13.11
13.55
14.45
15.31

que sembla que ha
reaccionat, es disculpa
amb l’Andreu per tot el
que ha passat.

d’una carnisseria històrica de la capital de la
moda. Juntament amb
la seva família, ensenyen al presentador
els valors italians. Més
tard, Joan Maria Pou
viatja fins a Doncaster,
a Anglaterra, i s’allotja
a la caravana del Gavin
i la Julie, una parella
d’amants del rock. Els
Estats Units, IowaNoruega: Joan Maria
Pou viatja fins Iowa, als
Estats Units, on s’allotja
amb l’Andrea, un flautista amb un talent
natural per a la música
i una gran passió pels
cérvols. A la segona
part del programa, el
presentador descobreix què tenen en
comú Maradona,
Noruega i el rock and
roll.

16.35 Tot es mou (Magazín).

20.15

21.00
21.55
22.35

Presentadors: Helena
Garcia Melero, Lluís
Marquina. Magazín
d’entreteniment que
no perd de vista l’actualitat. Un programa fresc
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.
Alguna pregunta
més? (Humor).
Cases d’algú.
Itàlia-Regne Unit: El
programa es desplaça
fins a Milà, a casa del
Giorgio, propietari

02.35 Gran reserva

(Entreteniment).
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16.14
16.38
17.14
17.45
18.10
18.45
19.15
19.30
19.44
20.10
20.55
21.25
21.55

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.
Bola & Bill.
Pat, el gos.
En Miku i la Fant.
Info K.
Les Sisters.
Els germans Kratt.
El detectiu Conan. La
insospitosa k inicial.
Com si fos ahir.
Òpera en texans.
Adriana Lecouvreur:

22.25

23.25

00.25
01.30

Una història basada en
fets reals. Un drama
apassionat i verídic, i
l’oportunitat d’escoltar
un dels millors cantants
de l’actualitat: el
tenor francès Roberto
Alagna.
Quèquicom. Inclou
El bolero de Ravel i
Dominar la veu.
Veus contra l’estigma.
A Catalunya un grup
de persones amb diagnòstic de trastorn de
salut mental lidera una
revolució silenciosa i
lenta.
El curtmetratge, una
experiència vital.
Òpera en texans.

11.40 Els habitants de la fi

del món.
12.25 De Berlín a Tòquio.
13.20 Forquilla i motxilla.
14.35 FEI Jumping Nations

17.25
17.50

19.15
19.40
20.00
20.55

22.15
22.45
23.00

Cup. Final: primera
ronda.
Zona UFEC.
Monster Energy
Nascar Cup Series.
Des de Dover.
Km 0.
Top gols La Lliga.
Esport club.
LEN Champions
League. CN
Terrassa-AN Brescia.
En directe.
Drone Grand Prix.
Top gols La Lliga.
El club de la mitjanit.

