
mèdia 
44 DIJOUS, 22 DE NOVEMBRE DEL 2018 ara   

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

S’entrevista Pere 
Macias, l’encarregat 
de redactar un nou 
Pla de Rodalies i, per 
tant, de determinar 
quines inversions seran 
prioritàries i on. Dues 
dones que van ser 
acomiadades mentre 
estaven de baixa per 
un càncer exposen els 
seus casos, acompa-
nyades d’una jutge i 
una metge especialista 
en psicooncologia, que 
asseguren que aquests 
acomiadaments són 
freqüents.

12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comar-

ques. Presentadora: 
Montse Ferrer.

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Carles 
Prats, Raquel Sans. 
Esportsa: Marta Bosch.

15.40 Cuines (Gastronòmic). 
Botifarra en escabetx.

16.00 Com si fos ahir (Sèrie). 
L’Eva exigeix a l’Andreu 
que demani disculpes 
al Bernat, però ell no vol 
parlar del tema, i se’n 
va amb la seva dona, la 

no perd de vista l’actua-
litat. Un programa fresc 
i proper, en què els 
presentadors s’acosten 
d’una manera informal 
i distesa als esdeveni-
ments del dia a dia.

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. 
Presentador: Toni 
Cruanyes. Esports: 
Quim Robert.

22.00 Polònia (Humor).
22.45 La nit dels Òscars 

(Humor).
23.45 Quan arribin els 

marcians (Cultural). El 
plaer sexual, l’art del 
porno, la música idònia 
per intimar i l’artista 
Amparo Sánchez, líder 
d’Amparanoia, són els 
protagonistes d’aquest 
nou capítol marcià. 
Fa dues dècades que 
Amparo Sánchez 
va posar en marxa 
el projecte musical 
Amparanoia. Des 
de llavors, aquesta 
andalusa establerta 
a Barcelona ha conta-

giat el seu bon rotllo 
per allà on ha passat. I 
els marcians ja tenen 
ganes que se’ls enganxi 
aquest bon humor.

00.30 Més 324 (Debat). 
Espai de debat on es 
confronten diferents 
punts de vista sobre 
temes d’actualitat de 
Catalunya i del món.

02.05 Gran reserva 
(Entreteniment).

 Espai que ofereix una 
selecció dels millors 
programes de la 
història de la cadena.

02.30 Ritmes a l’estudi 
(Musical). Zayas. Espai 
musical on es poden 
veure bandes cata-
lanes gravant en un 
estudi el seu repertori. 
Des de jazz contem-
porani fins a pop, funk 
i tot un ventall de 
gèneres i subgèneres 
tan ampli com músics hi 
han participat.

Marina, per refer el seu 
matrimoni. Esclar que 
sempre poden passar 
coses, i l’Andreu i la 
Marina tornen a coin-
cidir. Paral·lelament, 
el Miquel i el Vicenç 
han localitzat el Felip, 
el pare del fill de la 
Clàudia. Però no saben 
si ella està preparada 
per reunir-s’hi. L’Ivan, 
per la seva banda, 
continua desesperat 
perquè l’Abel no li fa 
cas. L’Anna i la Sílvia 
decideixen empor-
tar-se’l de festa i se’l 
troben. A més, el Marc, 
que està preocupat per 
l’Arturo, assisteix a una 
trobada de l’home i el 
seu fill, que pot fer-lo 
canviar d’opinió.

16.45 Tot es mou (Magazín). 
Presentadors: Helena 
Garcia Melero, Lluís 
Marquina. Magazín 
d’entreteniment que 
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06.36 Papawa.
07.04 Doraemon.
07.48 Les aventures del Gat 

amb Botes.
08.40 El drac Digby.
08.50 El Mic i els seus amics.
09.00 L’hora del Timmy.
09.47 Raa Raa, el lleó escan-

dalós.
10.26 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines.
11.14 Quatre amics i mig.
11.42 Els Croods: L’origen.
12.28 L’inspector Gadget. 
12.42 Home: Aventures amb 

la Tip i l’Oh.
13.06 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

13.52 El detectiu Conan.
14.45 Bola de drac GT.

15.31 Pat, el carter: Servei 
d’entregues especial.

16.14 El petit drac Coco.
16.40 La caleta de la Lily.
17.18 Loopdidoo.
17.45 El Mic i els seus amics. 
18.10 Bola & Bill.
18.34 Pat, el gos.
19.15 En Miku i la Fant.
19.30 Info K.
19.48 Les Sisters.
20.02 Els germans Kratt.
20.52 El detectiu Conan. 
21.25 Com si fos ahir.
22.00 Quarts de nou. El 

viatge és el destí: La 
Diada dels Minyons 
posa el punt final a la 
temporada, amb els 
Capgrossos de Mataró i 
els Castellers de Sants. 
A més, el programa fa 

un viatge per tots els 
locals d’assaig de les 
colles que han encap-
çalat el món casteller 
aquesta temporada.

22.30 Tatuats pels Pirineus. 
Inclou El Berguedà dels 
desitjos i Vall d’Aran: 
Històries sota la neu (I).

23.50 Sona 9. Menut: 
L’ebrenc Carles Blanch 
és el líder de Menut i vol 
revolucionar la música 
d’arrel. El programa ho 
comprova als estudis 
d’iCat, als estudis de 
gravació La Bucbonera 
i al seu poble, Móra la 
Nova.

00.15 Pel Pacífic amb Te 
Radar. 
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14.05 A taula.
15.00 Les cases dels 

animals.
15.50 Els habitants de la fi 

del món.
16.35 Thalassa.
17.00 GR. Camí de Sant 

Jaume.
17.25 Passejades amb 

història.
18.10 Assaboreix el món 

amb en Pascal.
18.35 A taula.
19.25 Zona UFEC.
19.40 Top Motor.
20.00 Esport club.
21.00 Super League 

Triathlon.
21.55 WRC. Resum final.
22.50 Capacitats.
23.00 El club de la mitjanit.
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‘Polònia’ 
 
L’espai de sàtira política diu adeu a la unilateralitat, que serà 

enterrada per Carles Puigdemont i Joan Tardà. D’altra banda, 

Pedro Sánchez viu en un estat de contradicció constant i sem-

pre acaba fent el contrari del que diu, una situació que no sor-

prèn els treballadors que l’envolten, que ja s’hi han acostumat. 

A més, el plató de Polònia rebrà Òscar Dalmau i Òscar Andreu, 

que estrenen programa a TV3. Els presentadors descobriran 

que algú els vol suplantar. 

LA 1 22.40 

‘Cuéntame cómo pasó’ 
 
En aquest nou capítol, el Carlos marxa a Sagrillas per superar 

la seva addicció a les drogues i acabar d’escriure la novel·la, 

però haurà de tornar a Madrid per assistir a la boda de l’Andrés 

i la Julia. A més, l’Antonio i la Mercedes acompanyen l’Amparo 

a buscar les seves coses a la casa que compartia amb el marit 

maltractador. Tot i que ell va prometre no ser-hi, l’home s’hi 

presenta per sorpresa i el matrimoni Alcántara haurà d’afron-

tar una situació molt tensa.  

‘Doctor en Alaska’ prepara 
el seu retorn a la televisió  

La comèdia se centrava en la interacció d’un 
metge amb els veïns del poble de Cicely. CBS 

La televisió nord-americana segueix recorrent a la nostàl-

gia per fer ficció i anuncia un nou projecte amb reminis-

cències del passat: el retorn de Doctor en Alaska. Segons 

Variety, la cadena CBS està desenvolupant un reboot de 

la sèrie que comptarà amb el seu protagonista original, 

Rob Morrow, que tornarà a ser el doctor Joel Fleischman, 

el metge novaiorquès que era obligat a treballar en un po-

ble perdut d’Alaska, Cicely. La convivència amb els curio-

sos veïns era el motor de la comèdia.  

En la nova temporada, la comèdia, que originalment es va 

emetre entre el 1990 i el 1995, mostrarà com el Joel torna 

a Cicely per assistir al funeral d’un vell amic. Rob Morrow va 

deixar Doctor en Alaska a meitat de la sisena i última tem-

porada, abans que la sèrie s’acabés, arran d’ unes reclama-

cions salarials que mai van ser satisfetes. Quan els crea-

dors van rebre la notícia que es quedaven sense protago-

nista, van justificar la desaparició del Joel creant una trama 

en la qual el metge canviava Cicely per un poble remot de 

pescadors on volia buscar pau espiritual. Morrow, que re-

centment va reconèixer que es va equivocar marxant de la 

sèrie, serà un dels productors executius del retorn.e 

El Parlament inicia el tràmit 
per renovar la llei de la CCMA

Núria Llorach és la presidenta en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. CCMA

La mesa del Parlament va admetre a tràmit dimarts una 

proposició de llei impulsada per Catalunya en Comú-Po-

dem, i signada per tots els grups, per renovar la llei de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El 

text és el mateix que s’havia acordat per unanimitat en 

una ponència conjunta el juliol del 2017, però que va de-

caure amb la dissolució del Parlament en aplicació de l’ar-

ticle 155. El document preveu que els consellers de la 

CCMA (que seran entre cinc i set) hagin de ser escollits per 

dos terços de la cambra (ara n’hi ha prou amb la majoria 

absoluta), la qual cosa obligaria a buscar noms de consens. 

La reactivació d’aquesta reforma legislativa pretén des-

encallar la renovació del consell de govern de la CCMA, blo-

quejada des de fa mesos per les desavinences entre JxCat 

i ERC i per la seva feblesa parlamentària. El consell actual 

(sense president i amb una vacant des del juny) té el man-

dat caducat des del 30 de març.e
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