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#016.15 Pel·lícula: El
espantatiburones.17.43
Pel·lícula: Lara Croft Tomb
Raider. La cuna de la vida.
19.38 Pel·lícula: Viking-
dom.21.30WifiLeaks
noticias del futuro.22.00
Tabú.23.00 La vista atrás.
0.11WifiLeaks noticias del
futuro.0.381968: el año
que cambió la historia.
MOVISTARDEPORTES
15.35 Bakalá.16.05
GeneraciónNBA+.17.05
MásDeporte.17.35
InformeRobinson: Detrás
de lamáscara/Operación
Radio.18.45 EuroLeague:
KK Buducnost VOLI-FC
Barcelona Lassa.23.00
The Journey Euroleague
Series.23.30NBA al día.
0.00 Transworld sport.
MOVISTARACCIÓN
15.30Robocop III.17.15
MadMax: Salvajes de
autopista.18.50 Timecop,
policía en el tiempo.
20.35Demolitionman.
22.30 Pisando fuerte.
0.00 Los intocables de
Eliot Ness.
SYFY 16.05 Pel·lícula:
Parque Jurásico.18.08
Pel·lícula: Elmundo
perdido: Jurassic Park.
20.11Merlín: La dama
del lago.22.02 Pel·lícula:
El rey escorpión.23.32
Pel·lícula: El rey escorpión
II. El nacimiento del
guerrero.
DISNEY XD
15.00 Lab Rats.16.00
Patoaventuras.16.30 Pol-
los lunáticos del espacio.
17.00 Los Green en la
gran ciudad.17.30 Big
Hero 6. La serie.18.00
Once.18.30 Lab Rats:
Equipo de Élite.19.30 Star

Wars la Resistencia.20.00
Marvel’s Spider-man.
20.30 Pollos lunáticos del
espacio.21.00 Los Green
en la gran ciudad.21.45
Big Hero 6. La serie.22.15
Marvel’s Spider-man.
CANAL PANDA
16.12 Las historias
espeluznantes deMasha.
16.30HeyDuggee.17.15
Luo Bao Bei.17.39Ollie &
Moon.18.03Natur-
Gato.18.50 SuperWings.
19.42HeyDuggee.20.27
Masha y el Oso.20.49 Los
cuentos deMasha.21.08
Las historias espeluznant-
es deMasha.21.26 Super
Wings.21.51 Luo Bao Bei.
BLAZE
15.55 Locos por los
coches.17.22Desafío
bajo cero.19.00 ¿Quién
damás?NewYork.20.33
¿Quién damás?22.05 Lo
mejor de ¿Quién damás?
22.50 ¿Quién damás?
23.36 ¿Quién damás?:
Lomejor de Barry.0.25
¿Quién damás? Texas.
CANAL COCINA
16.30 Los fogones tradi-
cionales. Navidad.17.00
En boca de todos.17.30
La comida reconfortante
de Jamie.18.30 La abuela
Lolita.19.00 Cocina de
familia.19.30 Bollería
de siempre.20.00 Los
fogones tradicionales.
Navidad.20.30Un trío
en la cocina.21.00
Nigella: enmimesa.
21.30Navidades fáciles.
22.00 Los fogones tradi-
cionales. Navidad.22.30
Cocinamos contigo.23.00
Recién horneado por
Lorraine.23.30 Cocina
nórdica.

16.15 Tots els gols
d’Iniesta.16.45600’’:
RCD Espanyol-FC Bar-
celona (81/82).17.00
El partit juvenil: Juvenil
A-EM El Olivar (18/19).
(Rep.)18.45600’’: RCD
Espanyol-FC Barcelona
(10/11).19.00Gent
blaugrana: JoanManel
Serrat.19.30 Kubala:
El dia que va néixer una
llegenda.20.00 Barça

News Flash.20.15 Tots
el gols de Rivaldo.21.00
Porta 104: La final de les
botifarres.21.15600’’:
FC Barcelona-Villarreal
CF (18/19).21.30Gent
blaugrana: JoanManel
Serrat.22.00Wembley
92: Va sermític.23.00
El 9: Julio Salinas, el 9 de
Wembley.23.30 El partit
juvenil: Juvenil A-EM El
Olivar (18/19). (Rep.)

12.00Va passar aquí.
12.30 Tube d’assaig.
13.00 Cases ecològiques.
13.25 Lògic.14.00 BTV
Notíciesmigdia. (ST)
14.25 CiutadàNovell.
15.05 Punt demira (ST)
16.25 Tube d’assaig.
16.55 SlowBTV.17.35
Volcans.18.05Deuwatts.

18.35 Terrícoles.19.05
Cases ecològiques.19.30
Va passar aquí.20.00
BTVNotícies vespre. (ST)
20.30 El temps. (ST)
20.35Nit de cinema
22.10 Especial cinema
23.40Va passar aquí.
0.10 Terrícoles.0.40Nit
de cinema

10.15 Pel·lícula: Khumba.
La Khumba és una zebra
ambnomés lameitat
del seu cos a ratlles a qui
tots culpen per la falta de
pluges. A causa de la gran
pressió del grup de zebres,
la Khumba decideix em-
barcar-se en unamissió
audaç per aconseguir les
ratlles que li falten.11.35
Els germans Kratt. 12.25
Els Croods: L’origen.13.10
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. (ST)
13.55 El detectiu Conan.
(ST)14.45 El Petit Príncep.
(ST)15.53 Pel·lícula: Tom
i Jerry: l’anellmàgic. Un
mestre bruixot encarrega
la custòdia d’un poderós
anell al Tom, que queda
horroritzat en veure que la
joia queda enganxada al
cap del Jerry. (ST)16.54
Pat, el gos. (ST)17.45

Pirata i Capitano. (ST)
18.30 ElMic i els seus am-
ics.18.56 El drac Digby.
(ST)19.38 Les Sisters. (ST)
20.25 El detectiu Conan.
(ST)21.25 Pel·lícula:
L’últim llop. Any 1969.
Chen Zhen, un estudiant
jove de Pequín, és enviat
a laMongòlia interior
per educar una tribu de
pastors nòmades. Allà,
el Chen ha d’adaptar-
se a una vida hostil i
vertiginosa, una vida
condicionada per una de
les criaturesmés temudes
i reverenciades de la
terra, el llop. (ST)23.15
Pel·lícula: 10.000 a. C.
Odissea ambientada en
una edat demites. En una
tribu de lesmuntanyes, el
jove D’Leh troba l’amor en
l’Evolet.0.55 Cristina de
Suècia: Una reina lliure.

Pantalles

BARCELONA Redacció

María Casado és la nova presi
denta de l’Acadèmia de lesCièn
cies i les Arts de Televisió d’Es
panyadesprésd’unavotacióduta
a terme dimarts en què va par
ticipar un 45,46% del cens dels
membresde la institució i enquè
va obtenir 178 vots a favor. Casa
do es converteix, d’aquesta ma
nera,enlaprimeradonaquepre
sideix la institució, un càrrec en
el qual succeeix Manuel Campo
Vidal, que ha estat president du
rantelsdarrers 12anys.
La periodista ha agraït als

CasadorellevaCampoVidalal
capdavantde l’AcadèmiadeTelevisió

“acadèmics l’àmplia confiança
que han dipositat en mi i en el
meu equip. Ens toca impulsar
una nova etapa de l’Acadèmia”.
També s’hamostrat satisfeta per
l’alta participació i s’ha compro
mès“a lideraraquestaetapaamb
i per a tots els acadèmics i fer
entre tots una institució símbol
de la televisió que es fa en les
nostres llengües. Molt agraïda i
esperançada”. La nova junta di
rectiva estarà formada per un
equip de 23 professionals de di
ferents àmbits de la televisió,
com Fernando Navarrete, Bea
triz Maesso, Pepe Quílez, María

José Peláez, Rafael Galán, Joana
Carrión,PedroOlloqui,JuanRa
mónGonzalo iMacarenaRey.
María Casado (Barcelona,

1978) en l’actualitat condueix el
magazine La mañana de La 1 de
TVE des del setembre del 2016.
LlicenciadaenPeriodismeper la
Universitat Autònoma de Bar
celona,vacomençaratreballarel
1999 en els serveis informatius
de Ràdio 4. El 2005 es va incor
porar als serveis informatius de
TVE idesd’aleshoreshapresen
tatdiferentsedicionsdelTeledia
rio iLosdesayunosdeTVE,amés
dediversosespaisdedebat.c

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrillatv.lavanguardia.com/

JAVIER HERRAEZ / RTVE

La periodistaMaría Casado

EldirectordeCatalunyaRàdio
presidiràelsmitjanspúblicscatalans
Junts per Catalunya, ERC i Ciutadans pacten la renovació de la CCMA

ÀLEX TORT
Barcelona

Després demesos d’estiraiar
ronsa, Junts per Catalunya i
ERCs’hanposatd’acordperala
renovaciódel conselldegovern
de la Corporació Catalana de
Mitjans Audivisuals (CCMA).
Finalment, a proposta d’Es
querra, el periodista Saül Gor
dillo, que actualment és di
rectordeCatalunyaRàdio, pre
sidirà aquest ens, que gestiona
els mitjans de comunicació
audiovisual de Catalunya. Així
hohanacordatambCiutadans i
el PSC, que també tindran re
presentacióen l’òrgandedirec
ció. Juntament amb Gordillo,
un dels nous consellers relle
vants és el proposat per la
formació taronja, Eladio Jare
ño, excap de premsa d’Alícia
SánchezCamacho (PP) i que
fins ara ha ocupat el càrrec de
directordeTVE.
Els dos grups independentis

tes van pactar amb Cs el repar
timent de cadires, alhora que
Cs ha cedit un dels seus dos
llocs als socialistes catalans. A
més de Gordillo i Jareño, ocu
parà el consell de govern del
CCMA a petició d’ERC Rosa
Romà, actualdeganadelCol∙le
gi de Publicitaris i Relacions
Públiques, mentre que per part
de JxCat hi seran els perio
distes Miquel Calçada i Sílvia
Cóppulo. El PSC ha proposat
l’economista i gestor cultural
XavierMarcé.
L’entesa va més enllà. Els

republicans triaran el director
deTV3,mentreque la formació
que lidera Carles Puigdemont
escollirà el cap d’informatius
de la cadena. Per a Catalunya
Ràdio els paper s’intercanvien:
ERC proposarà el cap d’infor
matius, i JxCat, el director de
l’emissorapública catalana.
Amb aquests nomenaments

es posarà punt i final a un dels

episodisméscontrovertits ique
ha originat més pugnes entre
JxCatiERC. Totselsconsellers
de la CCMA tenien caducat el
mandat des del 30 de març. A
més a més, l’òrgan tenia una
cadira vacant, ja que Brauli
Duart havia abandonat a mit
jans d’aquest any el càrrec com
a president per afegirse com a
número dos a la Conselleria
d’Interior que dirigeix Miquel
Buch.NúriaLlorach, que al seu
dia va ser proposada per Con
vergència,vaexercircomapre
sidentaenfuncionsensubstitu
ció de Duart (el president de la
Corporació només pot ser no
menatpel ple del Parlament).
De fet, el pacte de govern

entre Junts per Catalunya i
ERC establia que es renovaria

laCCMAal tercerpledelParla
ment de Catalunya, després de
la conformació del Govern. El
procés s’ha anat allargant fins
ara. Ahir a la tarda estava pre
vist que s’entrés la proposta al
registre de la Cambra catalana,
però, segons algunes fonts, per
“unaqüestió formalde signatu
res” el text no es vapresentar.
La proposició tindrà assegu

rada la majoria de dos terços
necessària per a la seva aprova
ció. Està previst que es faci la
votació al ple del 19 i 20 de de
sembre, abans de l’inici de les
vacances de Nadal. Segons Efe,
l’acord estava avançat des de
feia dies, però no es va donar a
conèixer fins després de les
eleccions andaluses, en què va
concórrerCiutadans.c

EladioJareñodimitirà
comadirectordeTVE
perocuparundels
càrrecsdel’òrgana
propostadeCs

MARTA SIERRA / ACN

Saül Gordillo

COMUNICACIO21

Rosa Romà

XAVIER GÓMEZ

Miquel Calçada

RTVE

Eladio Jareño

LLIBERT TEIXIDÓ

Sílvia Cóppulo

LV.

XavierMarcé


