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CULTURES COMUNICACIÓ
CATALUNYA RÀDIO

Mònica Terribas deixa
per sorpresa «El matí
de Catalunya Ràdio»
La periodista assegura que no és per motius

personals ni pels horaris i deixa entendre que
hi podria haver malestar amb la cadena
REDACCIÓ MANRESA

n Mònica Terribas, directora i presentadora d’El matí de Catalunya
Ràdio, deixarà el programa i no el
presentarà la temporada vinent,
segons va anunciar ahir al matí en
directe, el dia que culminava la
seva setena temporada. La periodista va explicar que la decisió no
respon a «cap motiu d’índole personal, familiar ni pels horaris»,
sinó al fet que «els engranatges
d’una màquina tan exigent com

aquesta no es poden permetre cap
grinyol, i menys ara» i creu que
«ara grinyolen», i va deixar entendre possibles malentesos interns
amb la direcció de la cadena.
Alhora, Terribas es va mostrar
confiada que la direcció de l’emissora trobarà «una altra enginyera
que faci rutllar el motor com ells
volen». «Tanco una etapa amb
errors i errades, però sabent que
no ens hem traït en el servei que
fem a la societat», va precisar.

Mònica Terribas en una imatge promocional

El director de Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo, va agrair ahir la «dedicació i el compromís» de Mònica Terribas després de l’anunci de

la periodista de no continuar al
capdavant d’El Matí de Catalunya
Ràdio, una decisió «personal» que
«impactarà la propera temporada.

És de justícia reconèixer la feina
que ha fet durant aquests set
anys», va dir Gordillo en Comissió
de Control de la Corporació al Parlament. El director va afirmar que
el llegat de Terribas els ajudarà «a
trobar un relleu tan reeixit o més
que el que deixa ella». Per la seva
banda, la directora de la CCMA,
Núria Llorach, va comunicar que
dilluns s’ha convocat un Consell
de Govern extraordinari on s’ha
demanat la compareixença de
Gordillo, per tal que els membres
«puguin valorar» la decisió.
El periodista Antoni Bassas,
que també havia estat al capdavant d’El matí de Catalunya Ràdio, va enviar un missatge de suport a Terribas a través de Twitter:
«pensa en tot el tresor que has trobat fent el viatge que has fet». Bassas, que va deixar la seva posició
com a presentador del matinal per
discrepàncies amb la direcció,
també va aprofitar per dir a Terribas que «no en sé res però em
sembla que ho entenc tot».

LA PROGRAMACIÓ DE TV
Alejandro Fernández, del
PPC, visita «Aquí parlem»

«La Sexta Noche» fa una
anàlisi de l’actualitat

El 33 recupera la
inauguració del Grec

LA 2 | 20.30 H

CUATRO | 21.20 H

33 | 00.00 H

Lluís Falgàs entrevista Alejandro Fernández, president del Partit Popular
de Catalunya, per parlar de l’actualitat
política catalana. També s’analitzarà el
cas d’espionatge a Roger Torrent.

Iñaki López i Andrea Ropero presenten
un programa en què es tracten diferents temàtiques d’interès social, polític i econòmic. Avui analitzaran les novetats de la pandèmia.

El 33 emet l’espectacle A tocar!, amb
què la companyia Baró d’Evel va inaugurar aquesta edició del Festival Grec
de Barcelona. El muntatge es va dedicar al personal sanitari.

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Notícies 3/24. O
13.20 Per què volen els avions?
(R) O «Per què ens emociona
l’art?».
13.50 Zona zàping. (R) O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.50 Tarda de cine. P O El
jutge. Hank Palmer és un advocat
important que torna al seu poble
natal, on el seu pare, el jutge del
poble, de qui està distanciat, és
sospitós d’assassinat. Decideix
descobrir la veritat i, durant el
procés, torna a trobar-se amb la
família que havia deixat enrere
anys abans.
18.15 Tarda de cine. P O Un
far amb vista. El Robert té la intenció d’enderrocar un far. Tanmateix, una noia, l’encarregada
de la conservació de la zona, intenta impedir-ho. El que cap dels
dos no sap és que el faroner és
el pare biològic del Robert i que
el va donar en adopció fa gairebé
30 anys.
20.00 Atrapa’m si pots. O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 Preguntes freqüents. O
El programa d'avui entrevista el
president d'Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
i l'exconseller d'Afers Exteriors,
Raül Romeva, poques hores després que hagin començat a gaudir
del tercer grau penitenciari. Posteriorment, l'infectòleg Oriol Mitjà
analitza les darreres dades sobre
el rebrot del coronavirus. El programa compta també amb l'actuació dels Amics de les Arts i les
col·laboracions de Pilar Rahola i
Quico Sallés. (Últim programa
de la temporada.)
01.30 Operació Swordfish.

10.00 Zoom, el dofí blanc. O
11.00 La família del Super3. O
11.25 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
12.14 Els Mini Ninges. O
13.00 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
13.43 En Grizzy i els lèmmings.

06.00 Noticias 24 horas. O
10.15 Flash moda. O
10.45 Comando al sol. (R) O
13.30 Audiencia abierta. O
14.00 L’informatiu. O
Incluye el temps.
14.30 Corazón. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 Sesión de tarde. P O
La decisión de Helen. Quan la
Helen descobreix que el seu xicot
està casat i té un fill, tots els seus
plans s’ensorren. Llavors accepta
una feina fora d’Estocolm fent
inventari d’antiguitats a la casa
de Greta Janson.
17.30 Sesión de tarde. P O
Un verano en Escocia. Després
d’un divorci tempestuós, la Monika
és convidada per la mare a un
viatge per Escòcia. Però un autobús ple de jubilats no és el millor
per a ella. Per això decideix separar-se de la mare uns dies i seguir la pista al seu amor de joventut, que va conèixer mentre
era estudiant d’intercanvi.
19.00 Cine de barrio. P O
Más bonita que ninguna.
21.00 Telediario 2. O
21.30 Informe semanal. O
22.05 Miamor perdido. P El
Mario i l’Olivia sempre han estat
escèptics en l’amor. La nit en què
acaben de trencar amb les seves
respectives parelles es coneixen
i una atracció inevitable els atropella.
23.40 Felices 140. P L’Elia
compleix 40 anys i el seu aniversari li serveix de pretext per reunir
en una casa rural de luxe uns
quants amics i familiars. Hi ha
alguna cosa que ha de comunicar-los: és l’única guanyadora del
pot que l’Euromilió sortejava
aquesta setmana.

08.40 Los más...
12.30 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R) O
13.50 La ruleta de la suerte.
(R) O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O
15.55 El tiempo. O
16.00 Multicine. P Un matrimonio peligroso. Una parella que
s’acaba de casar fa un viatge a
una illa del Carib. Durant una
travessia en un iot de luxe, el
marit, un milionari anomenat David Dolan, és segrestat i aviat es
posen en contacte amb la seva
dona per exigir-li un milió de dòlars de rescat.
17.45 Multicine. P Nadie lo
diría. La jove Sarah Collins comença una relació sentimental
amb Rob Tennison, el noi més
popular de l’institut. Per aquest
motiu ella està exultant i no s’adona que està deixant la seva millor
amiga de banda.
19.20 Multicine. P Encerrada.
Una parella es trasllada a un barri
tranquil. No obstant això, la dona
aviat comença a veure coses estranyes i sospita que el seu veí té
algú tancat al soterrani.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació d’actualitat
esportiva.
21.55 El tiempo. O
22.10 El peliculón. P O Todo
el dinero del mundo. Roma, 1973.
Uns homes emmascarats segresten un adolescent anomenat Paul.
El seu avi, J. Paul Getty, és l’home
més ric del món, un magnat petrolier tan multimilionari com
avar.
00.50 Casado con una extraña.

07.10 I love TV: lo mejor.
08.15 Mejor llama a Kiko.
08.45 Got Talent. Lo mejor del
mundo. (R)
11.00 Más que coches. Amb Carolina Alcázar. Espai dedicat als
cotxes més potents del mercat.
12.00 Got Talent España. Momentazos.
13.25 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.

09.30 Agrosfera.
10.05 Paraísos cercanos. O
Avui: Polonia i Turquia: puente
de sabiduría.
11.50 Noms propis connectats.
(R) O
12.45 Aquí hay trabajo. O
13.15 El hombre y la tierra: fauna ibérica. O
14.10 Hijos de nuestro tiempo.
O «Tiempos volubles».
15.05 Activa2. (R) O
15.35 Saber y ganar fin de semana. O
16.20 Grandes documentales.
18.10 Atleta gourmet. O «Geoparque de las Villuercas».
18.35 Tigres en casa. O
19.30 Imperios de plata. O
20.25 La 2 express. O
20.35 Red Army. P O Treball
que narra els destins creuats de
la Unió Soviètica i de l’equip d’hoquei sobre gel conegut com L’exèrcit roig, una dinastia única en la
història de l’esport. L’excapità de
l’equip, Slava Fetisov, evoca la
seva trajectòria fora del comú,
primer adulat com un heroi nacional i després condemnat com
a enemic polític.
22.00 El cine de La 2. P O
Bye Bye Germany. 1946. Frankfurt.
Un camp de deportació. David
Berman i els seus amics, tots supervivents de l’Holocaust, tenen
un sol propòsit: anar a Amèrica
tan aviat com sigui possible. Per
a fer-ho, necessiten diners. Molts
diners. No és una tasca fàcil en
aquests temps difícils.
23.40 La noche temática. (R)
O Inclou «Descodificando el
cáncer» (R) i «Cáncer, la pista olvidada» (R).
01.20 Lujo, detrás del espejo.
(R) O

10.45 Especial Callejeros viajeros. «Viajeros al agua (II)».
11.05 Callejeros viajeros. Inclou
«Nicaragua» i «Planes Cuatro».
13.00 Callejeros viajeros. «Montevideo».
14.00 Cuatro al día. O
15.00 Noticias Deportes Cuatro.

P

O

14.37 El xai Shaun.
15.30 El detectiu Conan: La nau
perduda al cel. P En un dirigible
que vola de Tòquio amb destí
Osaka es trasllada una joia que
en Kaito Kid vol robar. El que no
sap és que al dirigible també hi
viatgen el Detectiu Conan i els
seus amics: el professor Agasa i
la Sonoko, que faran tot el que
estigui a les seves mans per evitar-ho.
17.04 Mike el magnífic.
17.25 Dracs: Els genets de l’illa
del Fred. O
18.08 Súper 4. O
18.45 Les noves aventures de
Peter Pan. O
19.31 Manduka fet a casa. O
«Brownie Mandúker».
19.40 Set nans i jo. O
20.01 Léonard.
20.52 Mike el magnífic.
21.13 En Grizzy i els lèmmings.

O

21.55 Viure de nit. P Joe Coughlin és un veterà de la Primera
Guerra Mundial que viu fora de
la llei, tot i ser fill d’un superintendent de la policia de Boston.
Els seus negocis al contraban d’alcohol i el crim organitzat acaben
convertint-lo en un dels gàngsters
més importants del país.
00.10 Festival Grec 2020.
01.40 Nadons a la carta.
02.31 No plorar mai. O
03.25 Karakia. O

P

O

15.35 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
15.45 El tiempo. O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García. Repàs dels assumptes
més destacables de la setmana.
Inclou actuacions musicals i entrevistes en profunditat, en què
tant personatges coneguts com
convidats anònims expliquen la
seva participació en algun fet
destacable actual.
21.00 Informativos Telecinco.

O

21.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
21.50 El tiempo. O
22.00 Sábado deluxe. Programa
que recull els esdeveniments amb
més interès de la crònica social i
dels seus protagonistes. Inclou,
a més, una entrevista a un personatge conegut i un espai de
debat entorn de temes concrets
sobre l’entrevistat. Amb la col·laboració deLydia Lozano, Belén
Esteban, María Patiño i Gema López. Convidats: Ágatha Ruiz de
la Prada, dissenyadora de moda;
Cósima Ramírez, filla d'Ágatha
Ruiz de la Prada; Paco Porras,
artista.
01.55 La casa fuerte: diario.

EO

15.20 Deportes Cuatro. E O
15.30 El tiempo. O
15.45 Home cinema. P La búsqueda. Benjamin Franklin Gates
ha dedicat tota la seva vida a
buscar un tresor llegendari: el
dels Cavallers Templers, el botí
més increïble de tots els temps.
No obstant això, són molts els
qui dubten de la seva existència.
18.05 Home cinema. P ¡Vaya
vacaciones! Bob Munro i la seva
peculiar família lloguen una autocaravana per anar a les Muntanyes Rocalloses, Colorado. Allà
es troben amb un grup d’acampada
encara més peculiar que ells.
20.05 Cuatro al día. O
20.55 Deportes Cuatro. E O
21.15 El tiempo. O
21.25 First Dates. (R)
22.05 El blockbuster. P La protectora. A la Sam, una experta
guardaespatlles i agent contraterrorista acostumada a treballar
en zones de guerra, li assignen
una missió que, per a ella, és ràpida i fàcil. Ha de protegir la Zoe,
una hereva jove i rica, molt consentida i de tracte difícil.
23.55 Cine Cuatro. P El escuadrón del diablo. Collins, un caçarecompenses professional, viatja
a Londres per capturar un oficial
de la CIA renegat, la qual cosa
desencadena una batalla on s’haurà d’enfrontar a un company exmilitar i al seu exèrcit privat.

