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

Avui s’entrevista l’actor 
Sergi López, dos dies 
després de l’estrena 
a la Sala Beckett de 
l’obra El chico de la 
última fila, i quan falten 
només dos dies per als 
Premis Gaudí, en què 
torna a ser candidat. 
El programa també 
segueix l’evolució del 
rescat del nen Julen 
a Totalán, Màlaga, un 
cop l’equip de miners 
asturians ha pogut 
accedir al pou per 
excavar l’últim tram 
fins on creuen que es 
troba. A més, en ple 
debat sobre la trami-
tació dels pressupostos 
generals de l’Estat i 
els de la Generalitat, 
es parla d’obra pública 
amb Joaquim Llansó, 
president de la Cambra 
Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya.

12.00 12-14.
13.55 Telenotícies  

comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines (Gastronòmic). 

Pessic de dàtils.

Garcia Melero ha 
conversat durant més 
de tres hores amb 
Jordi Sànchez, darrere 
el vidre, a la presó de 
Lledoners. Han parlat 
de com afronta el judici, 
la formació de la Crida i 
el seu paper, la negoci-
ació amb l’Estat, la vida 
a la presó i la relació 
amb la resta de presos 
i el camí que hauria 
de seguir l’indepen-
dentisme català avui. 
Dijous es va emetre 
una part d’aquesta 
entrevista i avui es pot 
veure la segona part.

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. 
22.00 Zona zàping (Zàping). 

El programa emet el rap 
del nou fitxatge del 
Barça, Kevin-Prince 
Boateng. A més, se sap 
com han tractat les 
diferents televisions la 
condemna imposada a 
Cristiano Ronaldo i el 
polèmic gol de Luis 
Suárez al Leganés. 

També torna el concurs 
No te la fotis, amb els 
vídeos domèstics que 
envien els espectadors. 
I, com sempre, el 
programa recull el més 
curiós i impactant que 
han emès les televi-
sions del planeta i d’in-
ternet. 

22.35 La gran pel·lícula: 
Batman contra 
Superman: L’alba de 
la justícia. EUA, 2016. 
Dir.: Zack Snyder. Int.: 
Henry Cavill i Ben 
Affleck.

01.05 Més 324 (Debat).
02.40 Ritmes a l’estudi 

(Musical). Jazz 
Pretenders.

03.40 Blues a l’estudi 
(Musical). Dani Nel·lo.

04.45 Jazz a l’estudi 
(Musical). Gorka 
Benítez.

05.55 Videoclips catalans 
(Musical). Selecció de 
vídeos musicals.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
La Clàudia, el Joan i la 
Violeta fan una trobada 
catàrtica per decidir 
què faran a partir d’ara. 
Malgrat l’episodi del dia 
anterior, la Clàudia treu 
el caràcter. Ja en té prou 
de rebre per totes 
bandes. A més, vol 
demanar ajuda per al 
Joan al Miquel, que 
haurà de decidir si 
compleix la promesa 
que va fer a la Noe de 
no tornar a relacio-
nar-se amb la seva ex. 
Paral·lelament, l’An-
dreu, que ja ha decidit 
deixar la feina, rep una 
proposició de la Marina, 
com a mínim, sorpre-
nent. I avui és el dia del 
comiat del Bernat i la 
seva filla, la Sara. 

16.45 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Helena 
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08.04 En Grizzy i els 
lèmmings.

08.39 Comptem amb la 
Paula.

09.00 El xai Shaun.
09.36 Pat, el gos.
09.56 Loopdidoo.
10.26 El Zack i el Quack.
11.00 El xou del Sr. Peabody 

i en Sherman.
12.06 L’Òliba i companyia.
12.34 Prodigiosa.
12.58 Doraemon.
13.48 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire.
14.33 El detectiu Conan.
15.15 Bola de drac Z.
16.06 Dinotrux. El garatge.
16.28 Kazoops!
16.55 Comptem amb la 

Paula.

17.28 El Mic i els seus amics.
17.54 Una mà de contes.
18.12 Oddbods.
18.33 Kikoriki.
19.05 La màgica Do-Re-Mi. 
19.29 En Grizzy i els 

lèmmings.
20.20 Pel·lícula: Duma. 

EUA, 2005. Dir.: Carroll 
Ballard. Int.: Alexander 
Michaletos i Eamonn 
Walker.

21.55 Històries de la vida. 
La llar: Aquest episodi 
se centra en la llar dels 
animals. Un lloc que 
serveix a la vegada de 
refugi, de lloc de refe-
rència i de centre de 
l’activitat comunitària.

22.55 Alaska salvatge. 
Hivern: Un terç d’Alaska 

és dins del cercle polar 
àrtic, cosa que fa que 
l’hivern hi sigui una 
estació especialment 
dura, marcada per 
un fred intensíssim, 
que congela totes les 
masses d’aigua, i fins 
tot el mar.

23.45 Xoc d’anhels 1918-
1939. Decisions: La 
situació econòmica 
a Europa és molt 
precària, bona part de 
la població passa gana.

00.40 Històries de la vida.
01.40 Alaska salvatge.
02.30 Xoc d’anhels 1918-

1939. 
03.20 Expedició al Rift 

Valley. 
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09.35 The Outdoor Sports 
Show.

12.15 Dakar.
13.20 Km 0.
13.45 Andros Trophy. 
14.35 Temps de neu.
15.05 X-Games. 
18.10 Campiones.
18.25 LEN Euro League 

Women. En directe. 
Des de la piscina Pere 
Serrat del Club Natació 
Sant Andreu.

19.30 Mikel Besora, corredor 
d’escales de gratacels.

19.35 XTerra Adventures.
20.00 Esport club.
21.00 Els herois del Dakar.
22.35 WRC. Primera etapa.
23.00 El club de la mitjanit.
01.00 324 Esports.
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‘Tu cara me suena’ 
 
El concurs que presenta Manel Fuentes rep aquesta nit tres 

convidats. Una serà Ruth Lorenzo, que pujarà a l’escenari al 

costat de Carlos Baute, convertits, respectivament, en Diana 

Ross i Lionel Richie. També visitarà el programa Lucía Gil, que 

farà duet amb José Corbacho per imitar Will.i.am i Eva Simons. 

I el tercer convidat serà Carlos Marco, que es transformarà en 

una de les concursants d’aquesta edició, Soraya Arnelas, i inter-

pretarà el tema amb què va participar a Eurovisió.

TV3 22.35

✰✰  
‘Batman contra Superman: L’alba 
de la justícia’ 
Director: Zack Snyder / Actors: Ben Affleck, Henry Cavill, 
Amy Adams, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Diane Lane 
 

EUA, 2016. Cada cop més gent creu que els poders de Super-

man són un perill per a la humanitat. Entre ells hi ha Bruce 

Wayne, l’alter ego de Batman, que decideix plantar-li cara. 

El Parlament es conjura (de nou) 
per modificar la llei de la CCMA

Moment de la votació al Parlament. ACN

El ple del Parlament va acordar ahir per unanimitat trami-

tar la modificació de la llei de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals (CCMA). El debat, doncs, seguirà en la 

comissió en què els grups parlamentaris intentaran arri-

bar a un consens. Finalment Ciutadans ha acceptat sumar-

se al consens dels grups, malgrat que en un inici havia pre-

sentat una proposta pròpia per a la “despolitització” dels 

mitjans. La formació d’Inés Arrimadas s’ha quedat sola i, 

per falta de suport, ha decidit retirar el seu text a última 

hora. Cs s’esperarà al debat de la comissió per presentar 

esmenes a la proposició de la resta de grups.  

La renovació de la Corporació és una assignatura pen-

dent de la cambra, que ha anat vencent tots els terminis 

que s’havia marcat, l’últim dels quals instava a nomenar 

nous membres per al consell de govern de l’ens abans 

d’acabar el 2018. Els actuals consellers ho són en funci-

ons, amb els mandats caducats, i amb només quatre mem-

bres dels sis que té aquest òrgan de decisió. Al desembre es 

va presentar un acord entre JxCat, ERC, Cs i PSC per fer la 

renovació, amb Saül Gordillo com a president. Però la de-

fensa de la via eslovena per part del president Quim Tor-

ra va ser esgrimida per Ciutadans com a motiu per conge-

lar l’acord, que ha quedat penjat als llimbs des d’aleshores. 

El procés engegat ahir obliga a consensos entre les for-

ces presents al Parlament per nomenar el nou consell, pe-

rò diverses fonts consultades per l’ARA consideren que les 

possibilitats d’un pacte ràpid són remotes. Caldrà veure, 

en tot cas, si la pretensió del PSC i els comuns per triar la 

cúpula de la CCMA mitjançant concurs públic tira endavant 

o és rebutjada durant el debat.  

Durant la jornada d’ahir, el partit taronja va intentar que 

en el preàmbul de la nova llei es parlés de TV3 i Catalunya 

Ràdio com a “instruments d’agitació i propaganda”. Final-

ment, Cs va rectificar i va decidir retirar la proposta per fer 

les seves esmenes en comissió.e

León de Aranoa dirigirà  
la sèrie sobre Joaquín Sabina

Fernando León de Aranoa. FIRMA FOTO

El cantant Joaquín Sabina tindrà doble producte audiovi-

sual, amb la firma de Fernando León de Aranoa (Barrio, 

Los lunes al sol). D’una banda, el director filmarà una sè-

rie sobre la vida d’un dels cantautors més celebrats de la 

música espanyola. De l’altra, produirà un documental sobre 

l’obra de l’artista, que farà 70 anys al mes de febrer. Tots 

dos productes s’estrenaran el 2020.e
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