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EL RADAR

El Consell General del Poder Judicial està
emetent per primer cop un judici en streaming. EFE

L’emissió online del judici al Procés
rep més de 300.000 visites
Ampli seguiment del judici al Procés a través de la web del
Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que per primera vegada retransmet en directe per streaming un procés judicial.
Segons va revelar ahir aquest organisme, durant el primer
mes de judici, del 12 de febrer a l’11 de març, la web ha tingut
307.900 accessos, sense tenir en compte la difusió que en
fan els mitjans de comunicació incrustant el senyal. La sessió
més seguida va ser la del primer dia, amb gairebé 33.000 visites, seguida de molt a prop de la declaració com a testimoni
del coordinador del dispositiu policial durant l’1-O, el coronel
de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, amb 31.648 accessos. Cinc sessions més han superat les 20.000 visites: la
del 27 de febrer, amb Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría (24.632 accessos); la del 6 de març, amb la declaració de De los Cobos i la secretària judicial del 13 que va dirigir
l’escorcoll de la conselleria d’Economia el 20-S, Montserrat
del Toro (24.063); la del 14 de febrer, amb Oriol Junqueras i
Joaquim Forn (23.772); la del 7 de març, amb els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l’1-O i l’excomissari d’informació dels Mossos Manuel Castellví (22.185), i
la del 13 de febrer, en què les acusacions van presentar al·legacions a les qüestions prèvies de les defenses (20.557).e

L’aplicació permetrà accedir als continguts de la
cadena des de qualsevol punt del món. CCMA

TV3 es veurà a tot el món amb
una nova app per a televisors
Els continguts de TV3 es podran veure des de qualsevol punt
del món gràcies a la nova aplicació de la cadena per a smart
TV, segons va anunciar ahir la televisió pública catalana.
D’aquesta manera, TV3 reforça la seva presència als televisors intel·ligents i permet que per primer cop els usuaris tinguin accés als seus continguts en directe i a la carta des de
qualsevol país del món. L’aposta de la cadena consisteix en
una aplicació per a Apple TV i dues més –una de TV3 i una altra del Super3– per al sistema operatiu Android TV, utilitzat
per molts fabricants de televisors intel·ligents i també per
dispositius externs. A més, la cadena també ha renovat l’aplicació per als últims models de smart TV de Samsung que
funcionen amb sistema operatiu Tizen (a partir del 2016) i
de LG amb sistema operatiu webOS. TV3 ha advertit que, tot
i que els continguts a la carta es podran consultar a través
de la graella dels “últims 7 dies” i de l’arxiu de programes, n’hi
ha que poden estar subjectes a restriccions geogràfiques
dels drets de difusió digital i, per tant, no es podran veure
depenent del país des d’on s’intenti accedir-hi.e

L’ARA RECOMANA
TV3 22.00

LA SEXTA 22.30

‘Polònia’

‘¿Dónde estabas entonces?’

Després de la confecció de les llistes del PDECat per a les pròximes cites electorals, alguns membres del partit rebran la
visita d’un sicari que els informarà que Carles Puigdemont no
compta amb ells. Una de les afectades, Marta Pascal, intentarà demostrar que ella també pot ser molt dolenta. A Estremera, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez coneixeran un reclús català i iniciaran la campanya per obtenir el seu vot. I el jutge
Marchena intentarà aconseguir un croissant de xocolata.

El programa arriba al 1998, l’any en què el govern de José María Aznar va ordenar construir la tanca que separa la ciutat de
Melilla del Marroc. A més, va ser el moment en què l’Audiència Nacional va accedir a investigar els crims de les dictadures xilena i argentina. Ana Pastor parlarà amb Sacha Artés,
una de les àvies de Plaza de Mayo, que va recuperar la seva
neta però que no ha pogut localitzar la seva filla, una de les
desaparegudes de la dictadura argentina.

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3
06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín).

S’entrevista Francesc
Posas, director
de l’Institut de
Recerca Biomèdica
de Barcelona. L’IRB
Barcelona s’ha posicionat com un dels
centres europeus
de referència en la
investigació de la
metàstasi, que causa
el 90 per cent de les
morts per càncer. El
programa està, a més,
molt pendent de les
declaracions al Tribunal
Suprem, especialment
de la de l’excap dels
Mossos Josep Lluís
Trapero, citat a les 11 h.
En un nou dia clau per
al Brexit, Lídia Heredia
intenta aclarir com
queda la situació ara i
cap a on evolucionarà.
13.55 Telenotícies comarques. Presentadora:
Núria Solé.
14.30 Telenotícies migdia.
Presentadors: Carles
Prats, Raquel Sans.
Esports: Marta Bosch.
15.40 Cuines (Gastronòmic).
Pollastre a l’allada.

15.55 Com si fos ahir (Sèrie).

La Noe vol convèncer el
Miquel perquè doni una
altra oportunitat al
Joan. Ell diu que no. No
el denunciarà, però no
el vol tornar a veure.
Llavors la Noe truca al
Joan d’amagat. El que
no sap és que el noi
podria explicar-li la
veritat del trencament
del Miquel i la Clàudia.
Mentrestant, el Danny,
un antic amant de l’Ivan
a qui ell havia deixat
diners, n’hi torna a
demanar. Se suposa
que té una germana
ingressada en un
hospital als Estats
Units. L’Ivan n’està fart i
comença a sospitar que
l’està estafant. La
Gemma, parallelament, presenta
l’Octavi als amics, però
ell es comporta d’una
manera molt plana.

16.35 Tot es mou (Magazín).

20.15

21.00

22.00

22.40

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.
Presentador: Toni
Cruanyes. Esports:
Quim Robert.
Polònia (Humor).
Programa que retrata
l’actualitat política
catalana a través de la
sàtira i el bon humor.
La nit dels Òscars
(Humor). Òscar Andreu
i Òscar Dalmau
responen als espectadors tots els seus
dubtes i preguntes
sobre el món que els
envolta, des del seu
punt de vista tan peculiar i característic. Però

lèmmings.
08.39 Comptem amb la
09.00
09.35
09.55
10.14
10.46
11.51
12.41
13.10
13.46
14.31
15.18
16.08
16.31

Paula.
El xai Shaun.
Pat, el gos.
Loopdidoo.
El Zack i el Quack.
El xou del Sr. Peabody
i en Sherman.
Doraemon.
Pat, el gos.
En Grizzy i els
lèmmings.
Prodigiosa.
El detectiu Conan.
Bola de drac Z.
Dinotrux. Xocaràcnids.
Kazoops!

00.00 Més 324 (Debat).

Espai de debat on es
confronten diferents
punts de vista sobre
temes d’actualitat de
Catalunya i del món.
02.15 Gran reserva
(Entreteniment).
Espai que ofereix una
selecció dels millors
programes de la
història de la cadena.
03.10 Ritmes a l’aula
(Musical). Doubts.
Artistes i grups catalans mostren el seu
talent en petites
sessions acústiques
realitzades en un
estudi de gravació.
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06.42 Tom & Jerry.
07.00 Prodigiosa.
07.46 En Grizzy i els

els Òscars no estan
sols, sinó que un equip
de col·laboradors i collaboradores donen
resposta a tot tipus de
preguntes i comentaris
que arriben a través de
les xarxes i del públic
que hi ha a plató.

16.58 Comptem amb la

Paula.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Horaci Inuït.
18.14 Oddbods.
18.38 Kikoriki.
19.05 La màgica Do-Re-Mi.
19.30 Info K.
19.43 En Grizzy i els
lèmmings.
20.44 Un drama total, acció!
21.06 El detectiu Conan.
21.55 GR Barcelona. A uns
quants metres sota
terra: Ruta per algunes
propostes interessants
per descobrir la ciutat
a través del subsòl.
El camí del cava: A la
comarca del Penedès
se segueixen els
camins del vi i del cava.

22.55 Som dones. Inclou

L’amor: L’amor planteja
molts interrogants,
en relació amb la seva
durabilitat, els primers
amors, el model d’amor
romàntic o l’autoestima. Entre dones:
L’actriu Carme Pla ha
treballat tota la vida
envoltada de dones
que, a més, són les
seves amigues.
23.50 Quan arribin els
marcians. Vigilància,
soledat i Hugo Silva.
00.25 GR Barcelona. Inclou A
uns quants metres sota
terra i El camí del cava.
01.25 Som dones. Inclou
L’amor i Entre dones.

13.35 Cuina nòrdica amb
14.05
15.00
15.45
16.35
17.35
18.05
19.10
19.50

21.40
22.10
22.35
22.40
23.00
01.00

Tareq Taylor.
A taula.
GR Terres del sud.
Encontres perillosos.
GR Barcelona.
Cuina nòrdica amb
Tareq Taylor.
eEsport3. Jornada 3.
Zona zàping.
EuroCup Women.
Quarts de final.
En directe.
Temps de neu.
ISMF World Cup.
Ramón Julián,
escalador.
Shiro, snowboard al
Japó.
El club de la mitjanit.
324 Esports.

