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nen “segrestada” Catalunya, segons 
ells. Soler es dedicarà a recórrer el 
país per descobrir què amaguen 
aquestes modes i qui les segueix, 
mentre que Urbano s’especialitza-
rà en “descol·locar” personatges fa-
mosos que també s’hi han enganxat. 
Igual que Lokus day, aquest progra-
ma (que s’estrena el dia 30) s’eme-
trà a TV3 malgrat que va sorgir de la 
convocatòria de formats per al canal 
33 que es va fer a principi de curs. 

‘Pròxima estació’ 
Una col·lecció de retrats de la gent 
que viu en l’univers dels FGC 
Després d’haver ensenyat, fa dos 
anys (i amb gran èxit), les entranyes 
de l’aeroport del Prat, TV3 s’endin-
sa ara en els racons més descone-
guts dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC). El perio-
dista i fotògraf Enric Lucena condu-
eix aquest espai, produït per 
Mediapro, que vol “acostar-se a to-
tes les persones que viuen al voltant 
dels Ferrocarrils” i fer-ne un retrat, 
tant metafòric (a través de la con-
versa) com real, per acabar confe-
gint una col·lecció de fotografies de 
tots ells. A banda d’entrar a trens i 
estacions, Lucena tindrà l’oportu-
nitat de veure com és la feina dels 
treballadors de la companyia. “Les 

La pèrfida Cersei Lannister de Joc de trons té nou projecte. Lena 
Headey, l’actriu que donava vida al personatge, serà la protagonista de 
Rita, adaptació de Showtime d’una sèrie homònima danesa. A la nova 
ficció, la britànica interpretarà la Rita del títol, una mare soltera i 

professora poc convencional que gestiona l’autoritat i la família sense 
cap mena de filtre. “Lena Headey és una força amb una essència ideal 
per interpretar aquesta protagonista meravellosament dinàmica”, diu 
Jana Winograde, responsable d’entreteniment de Showtime. 

‘RITA’, LA NOVA 
SÈRIE DE 
LENA HEADEY 

nits són al·lucinants. No ens imagi-
nem la feinada que hi ha perquè els 
trens vagin bé cada dia”, exclama el 
presentador. La data prevista d’es-
trena és el 30 de juliol. 

‘Globus sonda’ 
Entrevistes en ple vol amb 
Francesc Mauri 
El meteoròleg Francesc Mauri serà 
el presentador d’aquest programa 
d’entrevistes que tindrà la particu-
laritat que es faran a l’aire: Mauri i 
el seu convidat pujaran a un globus 
aerostàtic per compartir una con-
versa relaxada en un entorn de “pau 
i tranquil·litat”, diu el presentador, 
que destaca que el globus serà con-
duït per “dos dels millors pilots del 
món, que són d’Igualada”. Joan 
Maria Pou, Araceli Segarra, Òscar 
Fernández, Xantal Llavina, Enric 
Masip i els empresaris Miguel Tor-
res i Sergi Ferrer-Salat seran alguns 
dels protagonistes del programa, 
que posarà especial èmfasi en la fa-
ceta mediambiental de cada convi-
dat. En paral·lel a aquesta entrevis-
ta, Candela Figueras mirarà de des-
cobrir altres detalls sobre la vida de 
l’entrevistat en una conversa amb 
una persona que li sigui pròxima, 
que tindrà lloc dins del cotxe que 
seguirà el recorregut del globus des 

de terra. Fins al moment de l’ater-
ratge el convidat principal no des-
cobrirà la identitat d’aquesta sego-
na persona. 

Noves temporades 
Tornen ‘Joc de cartes’, ‘Res és 
impossible’ i ‘This is art’ 
L’oferta de prime time inclourà tam-
bé noves temporades de formats ja 
coneguts. Aquest diumenge (22.45 
h) torna This is art amb dotze nous 
capítols en què Ramon Gener farà 
un recorregut per la història de l’art 
a partir de sentiments. El programa 
farà parella, a partir de la setmana 
que ve, amb El divan, les entrevistes 
íntimes amb Sílvia Cóppulo, que 
obrirà la segona temporada rebent 
Artur Mas. El dia 31, Marc Ribas es-
trena una nova entrega estiuenca de 
Joc de cartes (que seguirà a la grae-
lla durant la temporada regular), 
que inclourà un capítol dedicat a 
buscar el millor restaurant regentat 
per un famós. També hi haurà noves 
entregues del programa de màgia 
Res és impossible, en què Antonio 
Díaz sorprendrà, entre d’altres, Pep 
Guardiola, i de Quan s’apaguen els 
llums, en el qual Lluís Canut con-
versa amb esportistes retirats. Mi-
chael Laudrup, Carles Puyol, Lou-
is van Gaal, Pedro Delgado, Àlex 
Corretja i Arantxa Sánchez Vicario 
seran alguns dels protagonistes de 
la segona temporada. Finalment, 
Origen Catalunya continuarà ex-
plorant la presència internacional 
de productes produïts a Catalunya.  

‘Vera’ i ‘Un poble francès’ 
‘Com si fos ahir’ tanca la 
temporada el 28 de juliol 
La tarda seguirà ocupada per Com si 
fos ahir i Tot es mou (ara presentat 
per Montse Tió i Míriam Riau) fins 
a finals de mes. La telenovel·la tanca-
rà la segona temporada amb un espe-
cial en prime time diumenge 28, i re-
apareixerà el 9 de setembre. Entre-
mig, la franja de tarda quedarà en 
mans de dues sèries. Per una banda 
s’estrenarà Vera, una producció de la 
ITV britànica que adapta les no-
vel·les de l’escriptora Ann Cleeves 
protagonitzades per Vera Stanhope, 
una detectiva rondinaire especialit-
zada en resoldre assassinats. Per l’al-
tra, reapareixerà Un poble francès, la 
gran revelació de l’estiu passat, amb 
l’emissió de les dues temporades que 
van quedar pendents llavors. Al ves-
pre, abans del Telenotícies, s’emet ja 
des d’aquest dilluns No tenim vergo-
nya, un programa que recupera imat-
ges històriques de l’arxiu de TV3. 

‘Plats bruts’ 
La sèrie es reemetrà amb motiu 
del seu vintè aniversari 
Després de dos estius sense Plats 
bruts, TV3 reemetrà aquest agost la 
sitcom de Joel Joan i Jordi Sánchez, 
que a l’abril va fer 20 anys. Es repar-
tirà la franja matinal amb la redifu-
sió del concurs Atrapa’m si pots, 
presentat per Llucià Ferrer, que ha-
bitualment s’emet els vespres dels 
caps de setmana. Els matins tanca-
rà la temporada el 26 de juliol.e

El diputat Pep Riera (JxCat) és el ponent 
relator de la modificació de la llei. ACN 

Els directors de TV3 
i Catalunya Ràdio es 
triaran per concurs

La modificació de la llei de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va rebre 
ahir una empenta destacada. Els partits es van 
conjurar per mantenir el seu compromís d’apro-
var-la abans de les vacances d’estiu. Això vol dir 
renunciar, de moment, a obrir alguns melons que 
s’havien posat sobre la taula, com ara la instaura-
ció d’un concurs públic per escollir els membres 
del consell de govern de l’ens. En canvi, sí que es 
va decidir instaurar aquest procediment per als 
directius de TV3 i Catalunya Ràdio, segons ha po-
gut saber l’ARA. En aquest cas, el reglament del 
concurs el decidirà el consell de govern resultant 
d’aquesta reforma.  

Fonts presents a la negociació que es va fer a 
porta tancada ahir al Parlament indiquen que 
s’ha prioritzat recuperar les majories qualifica-
des abolides pel PP i CiU el 2012 per afavorir la rà-
pida renovació de la cúpula de l’ens. De les sis ca-
dires actuals, només quatre estan ocupades, amb 
consellers que tenen el mandat caducat. En la de-
cisió dels diputats ha tingut un pes específic el 
que ha passat amb el concurs públic de RTVE: la 
negociació política sobre la seva fórmula i les 
al·legacions contra els dictàmens dels experts 
han encallat el procés fins al punt que Rosa Ma-
ría Mateo, que havia de ser administradora pro-
visional durant la transició, ha complert un any 
en el càrrec de màxima responsable.  

Si finalment s’aprova la modificació de la llei 
–que també regula la renovació dels membres del 
Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)– s’en-
trarà en la fase de discussió de noms entre partits. 
El nou text previst recupera la necessitat de tenir 
dos terços dels vots del Parlament i el suport d’un 
mínim de tres grups per poder ser nomenat. 
JxCat, ERC, Cs i el PSC ja van acordar, al novem-
bre, la seva proposta de membres, amb Saül Gor-
dillo com a president. Els partits involucrats en 
aquelles negociacions asseguren que, a hores 
d’ara, no s’han reprès les converses, ni tan sols in-
formalment. La setmana que ve hi haurà una re-
unió que busca tancar el text. Entre el més des-
tacat que encara està per decidir hi ha si s’opta per 
un consell de cinc, sis o set cadires.e
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