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CULTURES COMUNICACIÓ
CPC

Montserrat Minobis,
exdirectora de Catalunya
Ràdio, mor als 76 anys
Companys i polítics van recordar la periodista

per la seva lluita feminista i per garantir la igualtat
ACN BARCELONA

n Amics, companys i polítics van
mostrar ahir el condol per la pèrdua de la periodista Montserrat
Minobis, que morir ahir als 76
anys en ser intervinguda del cor.
El president de la Generalitat de
Catalunya, Quim Torra, va recordar que Minobis havia estat distingida amb la Creu de Sant Jordi
i va voler expressar el condol a la
família, mentre que la consellera
de la Presidència, Meritxell Budó,
va destacar que havia estat una

«dona, periodista i lluitadora». La
presidenta de l'Institut Català de
les Dones (ICD), Núria Balada, va
recordar: «La forta implicació
amb la lluita per a la igualtat efectiva de dones i homes». En un comunicat, Balada va lamentar que
la seva mort suposa que «la societat catalana ha perdut una activista amb molts anys d'experiència
en la lluita feminista i amb molts
projectes per a desenvolupar».
Minobis va mantenir una estreta relació amb l'Institut Català de

les Dones com a activista per a la
millora de la situació de les dones
periodistes i la representació del
gènere als mitjans de comunicació. Actualment era coordinadora
del Grup de Treball de Dones i
Mitjans de Comunicació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, òrgan consultiu de l'ICD.
L'expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont va lamentar a
les xarxes socials que s'hagi «apagat una veu de llarga trajectòria».
El vicepresident del Govern, Pere
Aragonès, va parlar d'una «periodista de raça». La consellera Ester
Capella va assegurar que amb la
seva pèrdua el «feminisme, el periodisme i el país estem de dol».
L'alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va apuntar al fet que ha estat «un referent indiscutible de periodisme compromès i feminista,
que va obrir camí per a les dones
que vindríem després».
Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en

Montserrat Minobis

va destacar «el compromís cívic i
el seu feminisme». L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya,
entitat que havia presidit, va recordar la seva trajectòria. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya, del
qual va ser degana, s'hi va referir
com «una persona compromesa
amb la lluita antifranquista i activista en defensa de la llengua catalana i del dret de les dones».

Altres entitats com el Sindicat
de Periodistes van voler reivindicar «el seu exemple professional i
el seu tarannà com a llegat per als
periodistes de sempre». Llicenciada en Filosoﬁa i Lletres i Ciències
de la Informació, Minobis va ser
directora de Catalunya Ràdio
(2004-2005) i professora a la Universitat Pompeu Fabra. Va començar la carrera periodística a
Ràdio Popular de Figueres el 1961.
Deu anys després es va traslladar a Barcelona i va treballar mitjans com Ràdio 4, on feia entrevistes per als programes culturals.
També va treballar al programa
Miramar, de Televisió Espanyola,
i va dirigir l' Informatiu matí i el
Bon dia, Catalunya. Va col·laborar
en mitjans escrits com l'Avui, l'Hoja del Lunes, Oriﬂama i Serra d'Or.
La seva implicació en la lluita pels
drets de les dones també la va dur
a crear La Independent, una agència de notícies centrada en notícies relacionades amb la igualtat
de gènere.

LA PROGRAMACIÓ DE TV
El debat de les eleccions a
Europa, a «El Objetivo»

«El celobert» descobreix
avui el «Pop en parella»

La polèmica amb el llop
ibèric a «Wild Frank: Caza»

LA SEXTA | 21.30 H

TV3 | 23.40 H

DMAX | 21.30 H

Unes eleccions decisives. Europa també se la juga el pròxim 26 de maig. Ana
Pastor modera aquesta nit un debat
amb els principals candidats per Espanya al Parlament Europeu.

El programa conduït per Lluís Gavaldà
parla avui sobre les relacions sentimentals entre membres de bandes musicals, en un món caracteritzat per l’endogàmia i ple d’adrenalina.

El llop ibèric és al centre de l’actualitat
mediàtica. Els ramaders denuncien les
pèrdues econòmiques que provoquen els
seus atacs. Però, quina és la solució?
Frank Cuesta en seguirà avui les petjades.

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

06.00 Notícies 3/24. O
10.30 Signes dels temps. O
11.00 Notícies 3/24. O
13.05 Polònia. (R) O
13.50 APM? Extra. O
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine. P O New
York, I love you.
17.25 Tarda de cine. P O L’última cançó.
19.05 Al cotxe. (R) O «Albert
Om i resum dels 200 convidats».
Per celebrar que ja s’han fet 200
entrevistes sobre rodes, en primer
lloc, s’ofereix una conversa amb
Albert Om, el passatger número
200, i, a continuació, un recull
dels millors moments viscuts fins
ara en el programa.
19.55 Atrapa’m si pots. O Programa de preguntes i respostes
que convida l’espectador a participar des de casa seva. Amb
Llucià Ferrer.
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 30 minuts. O «Curar-se
en salut». Sota el nom de teràpies
naturals, hi ha centenars de pràctiques que s’ofereixen a milers
de persones que busquen solucions als seus problemes de salut
més enllà del sistema mèdic. El
reportatge ha seguit dos dels fenòmens amb més seguidors a
Catalunya: l’agricultor Josep Pàmies, sancionat diverses vegades
per promoure la Solució Mineral
Miraculosa, MMS, un desinfectant
que diu que cura malalties tan
diverses com el càncer, la malària
i l’autisme; i el psicòleg Enric Corbera, creador de la bioneuroemoció, que vincula les malalties
amb les emocions.
23.00 No pot ser! O «Doctor
robot».
00.00 El celobert. O

07.20 La roca dels Frarets. O
07.45 Mic.
08.12 Kikoriki. O
08.34 Els Dringuets. O
09.00 Els barrufets. P O Fugint del malvat Gargamel, els Barrufets travessen un portal màgic
i arriben al Central Park de Nova
York.
10.34 Rat Rank. O
10.58 Tib i Tatoum. O
11.23 En Grizzy i els lèmmings.

09.10 Flash moda. O
09.40 Arranca en verde. O
«Benidorm».
10.10 Comando actualidad. (R)
O «Pasarse de listo».
11.15 Españoles en el mundo.
(R) O Inclou «Namibia, desierto
y sabana» i «Madrás».
14.00 L’informatiu. O
14.30 Corazón. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 Sesión de tarde. P O
Hasta que la ley nos separe. L’Audrey i el Daniel són dos advocats
matrimonials, rivals i enemics
declarats. Una nit de borratxera
es casen i es prometen amor
etern, cosa que dificulta encara
més la seva feina.
17.20 Sesión de tarde. P O
De vuelta al mar. La faula de
Monty el Dofí és fantàstica. Apareix i s’emporta les pors i preocupacions al mar. Amb aquesta
història, l’hostessa Clara consola
la Sam, la filla petita de la seva
companya d’aerolínia a qui el seu
pare no ha arribat a temps a recollir a l’aeroport.
18.30 Mutua Madrid Open. E
O Final masculina. Des de la
Caja Mágica de Madrid.
20.30 Aquí la Tierra. O
21.00 Telediario 2. O
Inclou el temps.
22.05 La película de la semana.
P O Jurassic World.
23.55 Spiderman III. P O Peter Parker sembla haver aconseguit un equilibri en tots els aspectes de la seva vida: té una relació estable amb la Mary Jane,
continua treballant com a fotògraf
per al Daily Bugle i compleix amb
els seus deures com a superheroi.
02.05 Mutua Madrid Open. E

06.00 Minutos musicales.
07.15 Pelopicopata. O
08.30 Los más...
10.10 Centímetros cúbicos.
10.45 Los más...
12.15 Ahora caigo. (R) O
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes. E O
15.55 El tiempo. O
16.00 Multicine. P La locura
de una madre. L’Amber és una
jove atractiva que està totalment
il·lusionada pel seu pròxim enllaç
amb el Luke, l’home de la seva
vida.
17.50 Multicine. P Vínculos
que matan. El doctor Colin Bouwer,
cap de psiquiatria d’un hospital
famós, duu a terme un pla homicida. Durant més de tres mesos
manipula medicaments per enverinar la dona, l’Annette, per
causar-li una mort lenta i dolorosa.
19.25 Multicine. P Lluvia en
mi corazón. Quan l’home del
temps s’acomiada inesperadament, la cadena de televisió sol·licita la intervenció de Deb Metcalfe,
una becària de l’institut de meteorologia, que accepta l’ocupació
com a complement a la seva feina.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O
21.55 El tiempo. O
22.10 El peliculón. P O The
Equalizer. El protector.
00.40 El corruptor. P El detectiu Nick Chen és un dels policies
més respectats del cos. No obstant
això, hi ha coses del seu passat
que podrien arruïnar la seva reputació impecable. Un dia arriba
al departament el Danny, un policia jove a qui assignen com a
company del Nick.

06.45 I love TV: lo mejor.
07.50 Got Talent España. (R)
10.30 Mi casa es la tuya. (R) El
destí ha volgut que Jorge Javier
Vázquez es converteixi en un dels
convidats més especials de Bertín
Osborne. Mesos enrere, tots dos
es van reunir per gravar el que
seria una de les entregues de la
nova temporada. Fa pocs dies,
Bertín ha tornat a la casa del
presentador, recuperat ja del contratemps de salut que l’ha mantingut diverses setmanes allunyat
de la televisió i que li ha fet replantejar molts aspectes de la
seva existència. Junts veuen el
programa que van gravar llavors
i reflexionen sobre com la vida
pot canviar en un instant i modificar l’ordre de les prioritats. Amb
Bertín Osborne.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes. E O
15.50 El tiempo. O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García. Convidats: Santi Millán,
presentador, y Jorge Brazález i
exfutbolista y cocineroSanti Millán,
presentador, y Jorge Brazález,
exfutbolista y cocinero. 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.
21.40 Deportes. E O
21.50 El tiempo. O
22.00 Supervivientes: Conexión
Honduras.
02.00 Supervivientes: Diario.
02.40 El horóscopo de Esperanza Gracia.

07.25 UNED. O
07.55 Los conciertos de La 2.
08.45 En lengua de signos. O
09.15 Buenas noticias TV. O
09.30 Shalom. O
09.45 Medina en TVE. O
10.00 Últimas preguntas. O
10.25 Testimonio. O
10.30 La missa en català.
11.30 Pueblo de Dios. O
12.00 Saber vivir. O
13.00 Zoom tendencias. O
13.35 El legado. O
14.40 Programa inesperat.
15.35 Saber y ganar fin de semana. O
16.20 Grandes documentales.
(R) O Inclou «Gigantes de la
isla salvaje», «El reino de los pingüinos» i «Supervivientes de las
planicies: los leones de Tsavo» .
18.50 Turismo rural en el mundo. O «Lituania».
19.25 Un país mágico. O «Zamora». El mag Miguel de Lucas
visita aquesta setmana la província de Zamora.
20.20 De seda y hierro. O «Memoria viva».
20.50 El documental de La 2.
O «El origen de los continentes».
21.35 Imprescindibles. P O
Tierras solares. La poesia de Rubén Darío, la seva recerca de la
bellesa i el seu viatge a Andalusia
a la recerca del sol i la llum són
els temes principals d’aquest documental, que és un retrat del
poeta nicaragüenc.
22.40 Versión española. P O
Mi panadería en Brooklyn. La Vivien i la Chloe acaben d’heretar
la fleca de la seva tia, la Isabelle,
que els va demanar abans de
morir que es fessin càrrec del
negoci.
00.50 ¿Y tú quién eres? P O

O

12.24 L’equip Spike. O
13.14 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
13.58 Bola de drac Z Kai. O
14.41 Oddbods. O
15.30 Allibereu Willy. P O
Un noi conflictiu és sorprès pintant
en un aquari. Com a condició per
no internar-lo, el seu assistent
social l’obliga a treballar netejant
el lloc.
17.13 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
17.56 En Grizzy i els lèmmings.
18.14 Artús i els vailets de la
Taula Rodona. O
18.38 Zip Zip.
19.01 Els germans Kratt. O
20.00 Wowzzy Baboom. O
20.27 Res és impossible. O
20.51 Els germans Kratt. O
21.55 Tot el temps del món. O
22.30 El desconcert d’iCat.cat.
23.40 Tot el temps del món.
(R) O
00.20 Com canviar el món. P
O El 1971, un grup d’activistes
canadencs va iniciar la seva primera missió a bord d’un vell
vaixell de pesca: aturar els assaigs
de la bomba atòmica de Nixon a
Alaska.
02.00 Els habitants de la fi del
món. O «Austràlia».

Cuatro
07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
08.30 Malas pulgas.
10.20 El encantador de perros.
11.15 Callejeros viajeros. Inclou
«Boda en Islandia», «Canales de
Bélgica» i «Aguas de Estocolmo».
14.00 Cuatro al día.
14.50 El tiempo. O
14.55 Noticias Cuatro deportes.

EO

15.30 Deportes Cuatro. E O
15.45 Home cinema. P Dios
mío, ¿pero qué te hemos hecho?
Els Verneuil són un matrimoni
elegant de províncies, tradicional,
dels de tota la vida. Els casaments
de les seves primeres tres filles
no han estat com els seus pares
somiaven. Els soferts pares esperen que la seva bonica filla petita almenys es casi per l’Església.
17.45 Home cinema. P Si de
verdad quieres... La Kay i el marit,
l’Arnold, comparteixen la seva
vida des de fa més de 30 anys.
Però el que des de fora sembla
l’harmonia i l’estabilitat perfecta
d’un matrimoni madur s’ha convertit en monotonia i avorriment
per a ella. Per això decideix posar-hi remei apuntant-se a una
teràpia impartida per un sexòleg
famós en una localitat anomenada
Hope Springs.
19.50 Cuatro al día.
20.55 El tiempo. O
21.05 Deportes Cuatro. E O
Espai dedicat a la informació d’actualitat esportiva.
21.20 Bake Off. Precalentando
el horno.
21.25 Bake Off. El gran pastelero.
23.30 Cuarto milenio.
02.20 Cuarto milenio. (R)

