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06.00 Les tres bessones.O
06.25 Els Croods: L’origen. O
06.50 Les noves aventures de
Peter Pan.O
07.14 El Zack i el Quack.O
07.35 El dia que el Henry va
conèixer...O
08.00 El Mic i els seus amics.
08.26 Pingu.
08.36 Bob, el manetes.O
09.15 Perduts a Oz.
10.00 Quin crac, l’Angelo! O
10.30 Rat Rank.O
10.53 Les noves aventures de
Peter Pan.O
11.38 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
12.14 Els Mini Ninges.O
12.58 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
13.42 En Grizzy i els lèmmings.
14.12 La Pantera Rosa.O
14.51 El xai Shaun.
15.30 Astèrix i el cop de menhir.
P El druida Panoràmix perd la
memòria després de donar-se un
cop amb un menhir. Això suposa
una enorme desgràcia, ja que
només ell coneix la fórmula de
la poció màgica amb la qual els
gals es defensen de la invasió
romana. 
16.47 El xai Shaun.
17.24 Mike el magnífic.O
18.00 Herois amb cua.O
18.50 Sam Fox: Aventures ex-
tremes. S O «El devorador
d’homes».
19.14 Zoom, el dofí blanc. O
20.03 Els Mini Ninges.O
20.47 Mike el magnífic.O
21.22 La Pantera Rosa.O
21.55 Els últims caçadors. O
«Els últims caçadors de Namíbia». 
22.50 Meravelles naturals del
món: La vida al límit.O
23.40 El món des de l’aire. O
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06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.O
08.15 Planeta helado.
10.00 Los más...
10.15 Centímetros cúbicos. Amb
Javier Reyero.  
11.00 La Voz. (R)
13.50 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO

15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine. P El asesino
está entre nosotros. Karen Ellison
és una dona ja retirada de l’FBI,
una sortida honrosa que li van
oferir tenint en compte els serveis
prestats. Un dia apareix en el seu
veïnat una adolescent que sembla
haver estat assassinada. 
17.45 Multicine.PMi hija debe
vivir. Quan la Katie comença a
sentir-se malament, els metges
declaren que necessita un tras-
plantament de fetge. Com que és
un òrgan que es regenera, els
pares poden ser els donants idonis,
de manera que ràpidament es
fan les proves de compatibilitat.
19.30 Multicine.P Oscuro pa-
sado. La vida de la Nina, feliçment
casada i mare de dos nens, canvia
completament quan de sobte re-
apareix el seu violent germà. 
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes.EO

21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.PO Won-
der. August Pullman és un nen
nascut amb malformacions facials
que, fins ara, li han impedit anar
a l’escola. 
00.30 Cuando te encuentre.
P El Logan és un jove soldat
americà destinat a l’Iraq que
troba la fotografia d’una dona
enmig d’una batalla poc abans
de salvar la seva vida. 

Telecinco

06.50 I love TV: lo mejor. L'espai
recull les millors imatges de la
televisió nacional i internacional.
07.50 Mejor llama a Kiko.
08.20 Got Talent España. Adap-
tació espanyola de Got Talent que
posa sobre l'escenari centenars
de números artístics, la concen-
tració més gran de talents d'Es-
panya, elegits en un càsting mul-
titudinari.
10.25 Idol Kids. (R)
Espai amb l'objectiu de trobar
talents infantils i, per aconseguir-
ho, els concursants han de superar
les diferents etapes del concurs.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.EO

15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García. Convidats: José Luis Mar-
tínez-Almeida, alcalde de Madrid;
Marta Sánchez i cantanteJosé
Luis Martínez-Almeida, alcalde
de Madrid; Marta Sánchez, can-
tante.  Emma García entrevista
José Luis Martínez-Almedia, al-
calde de Madrid. Més tard, la
presentadora conversa amb la
cantant Marta Sánchez.
21.00 Informativos Telecinco.
O

21.40 Deportes.EO

21.50 El tiempo.O
22.00 La isla de las tentaciones.
01.00 La isla de las tentaciones.
(R)
03.15 La tienda en casa.
03.30 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia. 
03.35 Mejor llama a Kiko.
04.05 Mejor llama a Kiko.
04.35 Miramimúsica.

Cuatro

07.00 Mejor llama a Kiko.
07.30 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.50 Malas pulgas.
08.50 Malas pulgas.
09.40 Iumiuky.
09.45 Fogones lejanos. «Nueva
York».
10.50 Callejeros viajeros. Inclou
«Nueva York tiene un precio» i
«Nueva York en las alturas».
12.40 Viajeros Cuatro. «New
York».
14.00 Cuatro al día.O
15.00 Noticias Deportes Cuatro.
EO Programa que ofereix un
resum dels partits de la jornada.
15.20 Deportes Cuatro. EO

Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
15.30 El tiempo.O
15.45 Home cinema.PDesafío
total. L’obrer Douglas Quaid, de-
cidit a fer un viatge mental que li
permeti escapar-se durant uns
instants de la seva vida frustrant,
va a l’empresa Rekall per acon-
seguir el record d’una vida com
a espia molt més interessant. 
17.55 Home cinema.P Las cró-
nicas de Riddick. Les ombres han
aconseguit dominar l’Univers. Un
rere l’altre, els planetes cauen
davant de l’exèrcit infernal. Aques-
ta milícia només ofereix dues op-
cions: la conversió o la mort. Els
rebels no aguanten gaire temps
i els salvadors no abunden. 
20.05 Cuatro al día.O
21.00 Deportes Cuatro. EO

Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
21.20 El tiempo.O
21.30 Cuarto milenio.
00.25 Cuarto milenio. (R)
02.40 Cuarto milenio. (R)
04.00 La tienda en casa.

La 2

06.00 Pequeños universos: el
universo escondido. (R)O
07.15 La 2 express.O
07.30 UNED.O
08.00 Los conciertos de La 2.
08.45 En lengua de signos. O
09.15 Shalom.O
09.30 Medina en TVE.O
09.45 Buenas noticias TV. O
10.00 Últimas preguntas. O
10.25 Testimonio.O
10.30 El día del Señor.O
11.30 Pueblo de Dios. (R)O
11.55 Saber vivir. (R)O
12.55 Zoom tendencias. (R)O
13.25 Los mejores locales de
diseño del mundo. (R) O «El
retorno del ornamento». 
13.50 A mi yo adolescente.
14.40 El río de la vida.O Inclou
«Aswan» Assuan va ser durant
segles ciutat fronterera i de pas. 
15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.25 Grandes documentales.
(R)O
18.00 Planeta selva.O«El bos-
que de los gigantes. Bosques Ca-
lifornia». 
18.30 Diario de un nómada.
Las huellas de Gengis Khan.
«Las atroces carreteras de Mon-
golia». 
19.00 Un país mágico.O
20.00 De seda y hierro.O
20.35 El documental de La 2.
O «Planeta azul» 
21.30 Imprescindibles.O «Mi-
guel Delibes». 
22.30 Versión española.PO

Truman. El Julián rep la visita
inesperada del seu amic Tomás,
que viu al Canadà. 
01.05 Versión española.PO

La mejor opción.
02.25 Margarita de Inglaterra:
La princesa rebelde. (R)O

06.00 Notícies 3/24.O
10.40 Signes dels temps.O
11.00 Notícies 3/24.O
12.00 Joc de cartes. (R)O «Mi-
llor restaurant de cuina tradicional
catalana de Manresa i Igualada».
13.10 Polònia. (R)O
13.50 APM? Extra.O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.45 Tarda de cine. P O

L’amor i altres objectius impossi-
bles. L’Emilia, una llicenciada en
dret per la Universitat de Harvard,
s’acaba de casar amb el Jack, un
advocat novaiorquès important.
Quan la jove va començar a tre-
ballar al seu bufet, l’home estava
casat i era el seu cap. 
17.35 Tarda de cine.PO Do-
lors de part. La Thea treballa
com a secretària en una editorial.
Un dia el seu cap, el Jerry, sent
com la Thea es burla d’ell i decideix
acomiadar-la. 
19.10 Al cotxe. (R) O «Xavier
Bosch i Suu». Aquesta setmana,
els protagonistes són el periodista
i escriptor Xavier Bosch i la can-
tautora Suu. Eloi Vila recull Xavier
Bosch al club de Sant Cugat de
Vallès on cada dia va a fer esport. 
19.55 Atrapa’m si pots.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 30 minuts.O «Barcelona,
vides en blanc».
22.55 Els meus fills. «Montserrat
Costa: quan se’t moren els pares».
El programa va rebre la carta de
Montserrat Costa, que tenia no-
més 3 anys quan va perdre els
seus pares en un accident de cir-
culació. 
23.45 Els meus pares. (R) O
«Gerard Quintana». La protagonista
d’avui és Narcisa Rodeja, mare
del cantant Gerard Quintana.
00.55 Notícies 3/24.O

06.00 Noticias 24 horas.O
10.00 Seguridad vital. (R) O
Amb Carlos García Hirschfeld. 
10.30 Mundial de Motociclismo.
E «Gran Premio de Aragón». 
15.00 Telediario 1.O
16.00 Sesión de tarde. P O

El último viaje. El veterinari Mark
Weber es veu embolicat en un
conflicte entre mare i filla en res-
ponsabilitzar aquesta de la mort
del seu marit. 
17.30 Sesión de tarde. P O

Enamorada de mi jefe. L’Anna
treballa en una casa de subhastes
d’Estocolm i sempre ha estat ena-
morada de l’Sven, el seu cap, que
només veu en ella una assistent
competent i eficaç. 
19.00 Sesión de tarde. P O

La chica de la bicicleta. El Paolo
és un italià que treballa com a
conductor d’un autobús turístic
a París. La relació amb la seva
nòvia, la Greta, funciona perfec-
tament, i el Paolo es decideix a
demanar-li matrimoni. 
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 La película de la semana.
PO Jason Bourne. Després de
venjar-se, descobrir la seva veri-
table identitat i creure que havia
arribat la fi dels seus creadors,
Jason Bourne va aconseguir una
tranquil·litat momentània i va
decidir desaparèixer per sempre. 
23.55 Marea roja. P L’experi-
mentat comandant de l’Alabama,
Frank Ramsey, i el segon coman-
dant, Ron Hunter, es troben enmig
d’un conflicte mundial. Embarcats
en aquest submarí amb armes
nuclears, es veuen amenaçats
per un nacionalista rus desequi-
librat que vol començar la Tercera
Guerra Mundial.

La periodista Ana Pastor analitza les
notícies que s’han anat publicant al
llarg de la setmana, amb especial aten-
ció a la política espanyola i a la crisi
provocada per la pandèmia.

«El objetivo» ofereix un
repàs a l’actualitat
LA SEXTA | 21.00 H. 

Quan una parella mor en un accident 
de circulació i deixa dues nenes òrfenes,
algú del seu entorn es pot plantejar
l’opció de fer-los de pares? Gemma
Nierga en parla amb Montserrat Costa. 

La pèrdua prematura dels
pares, a «Els meus fills»
TV3 | 22.55 H. 

Reportatge sobre el model d’alimenta-
ció d’una part de la societat actual.
Menjar carn no està de moda i sembla
que cada vegada hi ha més persones
que adopten dietes vegetarianes.

«Repor» analitza la moda
de la dieta vegetariana
24 HORAS | 22.30 H. 
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■ El Consell Professional de Ca-
talunya Ràdio va emetre ahir un
comunicat condemnant l’edito-
rial que divendres va pronunciar
la presentadora d’El matí de Ca-
talunya Ràdio, Laura Rosel, con-
tra les paraules del metge de l’hos-
pital Germans Trias, Oriol Mitjà.
Els treballadors consideren que la
crítica de la periodista va ser ina-
dequada i recorden que la funció
dels mitjans públics «no és defen-
sar la gestió del govern per sobre

de tot, sinó escodrinyar-la».
«Els serveis públics han de ser

realment independents i mostrar
respecte per l’opinió de tothom,
fiables, objectius i plurals», recla-
men i afegeixen que així ho esta-
bleix l’article 52 de l’Estatut d’Au-
tonomia, que defensa el pluralis-
me polític als mitjans públics. En
aquest sentit, consideren que Ro-
sel i tots els professionals de la
casa s’haurien de guiar per donar
«informació veraç i lliure d’impo-
sicions polítiques». «Si un profes-
sional critica l’acció de Govern,
hem de respectar la seva opinió»
recalquen. 

«Ara no toca», segons Rosel
La presentadora d’El Matí de Ca-
talunya Ràdio, Laura Rosel, va cri-

ticar divendres passat l’infectòleg
Oriol Mitjà per les seves crítiques
al Govern i a la consellera de Salut
Alba Vergés, a qui el científic va tit-
llar d’«incompetent».

«El que no ajuda gens, però,
gens a l’estat d’ànim ni a la con-
fiança en el sistema són interven-
cions com les de l’Oriol Mitjà acu-
sant el Govern d’incompetent i de
tenir un lideratge fracassat», va dir
Rosel en el seu editorial.

En declaracions dijous a Planta
baixa de TV3 i al Catalunya Mig-
dia de Catalunya Ràdio, Mitjà ha-
via assegurat que a Vergés «li fal-
ten coneixements en medicina i
en salut pública, i li falta humilitat
per escoltar els experts que en sa-
ben» i també va afirmar que «cen-
tenars de morts es podien haver

evitat si no hagués estat per les po-
lítiques governamentals fluixes». 

Les declaracions no van agra-
dar gaire a la presentadora, que es
va afanyar a defensar el Govern
català, dedicant part de l’editorial
a criticar el científic. Rosel va aca-
bar la seva intervenció, dedicant
aquestes paraules a Mitjà: «Prou
desconcertant és tot plegat per
haver d’escoltar ara un dels met-
ges de la pandèmia carregant-se
la confiança en el Govern, sigui
del color que sigui, sigui veritat o
no. Ara això no tocava». És a dir,
deixant clar que tant és que el que
digués Oriol Mitjà fos veritat o no:
simpement, no ho havia de dir.

Mitjà no es va quedar callat, i a
les xarxes socials va pubicar un
tuit insinuant que Rosel ni tan sols

pensa el que du per antena, sinó
que es limita a repetir el que li ma-
nen que repeteixi: «M’atreveixo a
dir que això no ho has escrit tu»,
va escriure Mitjà. Ara, els profes-
sionals de la ràdio catalana carre-
guen també contra Rosel i li recor-
den que l’«això no toca» se li va re-
criminar molt a Jordi Pujol.

Els professionals de Catalunya Ràdio
condemnen l’editorial de Rosel contra Mitjà
La presentadora d’«El matí
de Catalunya Ràdio» va criticar
que el científic qüestionés la
preparació de la consellera

CCMA

Laura Rosel.


