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nEl programa de Catalunya Ràdio
Mans s’emetrà avui en viu i en di-
recte des de Blanes en el seu ho-
rari habitual, des de la 1 del mig-
dia fins a les 2 de la tarda. Conduït
i presentat per Ester Plana i Quim
Rutllant, altaveus en majúscules
de la cultura popular i tradicional
a Catalunya, aquesta edició espe-
cial significarà, a més, el punt final

de la temporada. 
L’estudi a l’aire lliure de Cata-

lunya Ràdio estarà situat a l’Esce-
nari Korre que Token Fest 18, situat
a la plaça d’Espanya. Durant una
hora, a més de repassar les prin-
cipals festes i jornades castelleres
d’arreu del territori català, el pro-
grama Mans es farà ressò de l’ac-
tivitat festiva de la vila de Blanes
amb entrevistes als responsables

municipals, així com a entitats i
grups que s’encarreguen de la
programació de la festa major.
Així, de cara al programa especial,
l’equip format per Quim Rutllant
i Ester Plana ha preparat ingre-
dients genuïnament blanencs i

tindran la participació de l’alcalde
de Blanes i regidor de Cultura i
Festes, Mario Ros; i del membre
de la Comissió Tècnica del Con-
curs de Focs Quique Pérez. Tam-
bé hi haurà una taula rodona amb
entitats del Festival de Música

Jove Ensorra’t, organitzadors d’ac-
tuacions a l’Escenari Festa Major,
i una actuació en directe de la
Banda i Cobla del Col·legi Santa
Maria. De fet, cal dir que tots  dos
periodistes tenen un avantatge
que cal tenir en compte: juguen
a casa, ja que tots dos són de
Blanes.

Un programa de cultura premiat
Des de la seva arrencada, el pro-
grama Mans es va fixar com a ob-
jectiu que els protagonistes fossin
les colles, les entitats i les manifes-
tacions d’arreu dels Països Cata-
lans. L’espai de Catalunya Ràdio
ha posat noms i cognoms a tots
aquests esdeveniments i ha revi-
fat la seva vàlua. 

La seva tasca li ha valgut un re-
coneixement, el BEST, que atorga
el Bestiari Festiu i Popular de Ca-
talunya.  A més, Mans gaudeix
d’una bona crítica i una conside-
ració especial del seu públic, per
un  format dinàmic i compromès
amb la tradició.

El programa de
Catalunya Ràdio
«Mans» s’emetrà 
avui des de Blanes
El magazín de cultura popular i tradicional es
farà d’1 a 2 del migdia des del centre de la vila

CATALUNYA RÀDIO

Quim Rutllant i Ester Plana 

L’espai dedicat al curtmetratge presen-
tat per Lluís Salgado mostrarà quatre
joies del cinema en petit format més in-
ternacional: dues produccions catala-
nes, una espanyola i una dels EUA.

Quatre històries curtes i
intenses a «Curtcircuit 33»
CANAL 33 | 21.35 H 

Avui, a Homo Zapping, Cervantes parla-
rà amb Ana Pastor, i Cristòfor Colom vi-
sitarà la família Alcántara. El programa
parodia, a través d'esquetxos, espais te-
levisius coneguts pels espectadors. 

Cervantes parla amb Ana
Pastor a «Homo Zapping»
NEOX | 22.30 H 

TV3 emetrà l’últim capítol de la tempo-
rada de Signes dels temps, el programa
d’entrevistes en profunditat sobre la
tasca pastoral i social. Avui es parlarà
dels 60 anys de la Fundació Pere Tarrés. 

La Fundació Pere Tarrés 
surt a «Signes dels temps»
TV3 | 10.30 H 

06.01 El drac Digby.O
06.25 El xai Shaun.
07.07 El meu cavaller i jo. O
07.42 Les tres bessones.O
08.30 Mic.
08.55 Pirata i Capitano.O
09.30 Kody Kapow.O
10.02 Set nans i jo.O
10.48 Rat Rank.O
11.14 Quin crac, l’Angelo!O
12.00 Espies de veritat.O
12.45 El xou de Tom i Jerry.O
13.23 Tom & Jerry.O
13.30 Pat, el gos.O
14.17 Salve, rei Julien!O
15.05 Doraemon i la fàbrica de
joguines.PO
16.39 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.O
17.27 Lucky Fred.O
17.55 Súper 4.O
18.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
19.23 Els pingüins de Madagas-
car.O
20.11 Pat, el gos.O
20.53 Tom & Jerry.O
21.35 Curt Circuit 33.O
22.08 Jet lag.O Inclou «Això
s’ha acabat», «Quarantena» i «La
substituta».
23.48 Sputnik, òrbita 90. O
00.14 Heavies tendres.S O
El Miquel i el Juanjo no passen
pel seu millor moment. La seva
relació penja d’un fil molt fi des-
prés d’haver-se discutit. El Gabriel,
el seu professor, els obliga a anar
a un recital de poesia i redactar
un treball.
00.34 Curt Circuit 33. (R)O
01.02 Jet lag. (R)O
02.37 Sputnik, òrbita 90. (R)
O
03.03 Heavies tendres. (R)
SO
03.23 Curt Circuit 33. (R)O

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata.O
08.10 Los más...
11.40 Ahora caigo.O
14.00 Los Simpson. Inclou «El
blues de la carta de Moe» i «El
buen vecino».
15.00 Antena 3 Noticias 1. O
15.45 Deportes.EO
15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.PUna familia
de alquiler. El Paul-André és un
milionari trist i avorrit que no
troba sentit a la seva vida, perquè
el que necessita és una família.
17.45 Multicine.P Paso deci-
sivo. L’Emma és una jove somia-
dora i romàntica que se sent in-
còmoda en la seva comunitat
amish. Les seves inquietuds l’allun-
yen dels costums establerts i no
vol casar-se amb el seu promès.
19.25 Multicine. P La capilla
de boda. En descobrir que es vol
enderrocar l’església local, la Sara
decideix emprendre una batalla
contra l’Ajuntament i contracta
Roger Waters, un atractiu advo-
cat.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes.EO
21.55 El tiempo.O
22.10 El peliculón.PO Resa-
cón II ¡Ahora en Tailandia!El Phil,
l’Stu, l’Alan i el Doug viatgen a
l’exòtica Tailàndia per al casament
del dentista. Amb el record del
desastrós comiat de solter a Las
Vegas encara viu a la memòria,
l’Stu no deixa res a l’atzar.
00.05 La huida.P El Doc i la
Carol McCoy, una parella de cri-
minals professionals, reben l’en-
càrrec de treure de la presó el fill
d’un traficant mexicà.
02.20 Canal ruleta.
02.50 Comprando en casa.

06.45 I love TV: lo mejor.
08.00 Got Talent España. (R)
10.30 Mi madre cocina mejor
que la tuya. (R) Concurs culinari
en el qual es comprova el talent
als fogons de quatre personatges
famosos i les seves mares. La
competició es desenvolupa en
dues fases i per equips, capita-
nejats per dos reconeguts xefs.
(Nou en emissió). 
13.35 Socialité by Cazamaripo-
sas.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.EO
15.50 El tiempo.O
16.00 Viva la vida. Amb Toñi
Moreno. Convidat: Juan José Pa-
dilla, torero.  Repàs dels assump-
tes més destacables de la set-
mana. 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.EO
21.50 El tiempo.O
22.00 Mi gran boda griega II.
P Torna la família Portokalos.
Han passat gairebé quinze anys
des del gran casament de la Toula
i l’Ian. Ara la parella intenta treure
una mica de temps per a ells i
tenir alguna cita romàntica de
tant en tant.
23.45 Despedida de soltera.P
La McKenzie s’ha de casar en
pocs mesos i les seves tres millors
amigues de la universitat la sor-
prenen amb un comiat de solte-
ra.
01.30 Alerta: Secuestro.P
02.40 La tienda en casa.
02.55 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.30 Malas pulgas.
09.40 El encantador de perros.
10.45 Callejeros viajeros. Inclou
«Costa Rica salvaje», «Maldivas,
bajo el cielo más azul» i «Ha-
wái».
14.00 Noticias Cuatro.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
EO
15.25 Deportes Cuatro. E O
15.45 Home cinema. P War
Horse (Caballo de batalla). Relat
sobre un noi anomenat Albert i
el seu estimat Joey, un cavall de
granja. Durant la Primera Guerra
Mundial, el pare de l’Albert ven
el Joey a la cavalleria de l’exèrcit
britànic per lluitar al front. El
Joey és testimoni d’un extraordi-
nari període històric amb la Gran
Guerra com a rerefons.
18.25 Home cinema.PEl tesoro
de la montaña. Una parella amb
problemes econòmics descobreix
unes coordenades amb el seu
GPS que els poden guiar cap a
un tresor robat. Per aquesta raó
s’alien amb una altra parella d’au-
toestopistes misteriosos i junts
s’endinsen a la muntanya nevada
a la recerca del tresor.
20.10 Noticias Cuatro.O
21.00 El tiempo.O
21.10 Deportes Cuatro. E O
21.30 Planeta Calleja. «Jorge
Javier Vázquez».
22.50 Planeta Calleja.«Paz Pa-
dilla».
00.45 Cuarto milenio. (R)Pro-
grama en el qual s'analitzen temes
relacionats amb el món del misteri
i el desconegut.
04.00 La tienda en casa.
05.30 Puro Cuatro.

06.00 That’s English. (R)
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 La missa en català. O
11.30 Pueblo de Dios. (R)O
11.55 La ciencia de la salud.O
«El trabajo de cuidarnos».
12.45 Punts de vista.
13.10 Noms propis.
13.35 Zoom tendencias.O
14.05 Flash moda monográfi-
cos.O
14.40 España entre el cielo y
la tierra.O
15.35 Saber y ganar fin de se-
mana.O
16.15 Grandes documentales.
(R)O
18.50 Atleta gourmet. O «La
Alpujarra granadina, de Órgiva a
Bubión».
19.20 Diario de un nómada.O
«Kirguistán del valle a la monta-
ña».
19.50 El documental de La 2.
20.45 Tesoros de la corona.O
«El retiro soñado».
21.40 Frontera Europa.O
22.30 Versión española.PO
El baile de la victoria.Amb l’arri-
bada de la democràcia, el presi-
dent de Xile decreta una amnistia
per a tots els presos sense delictes
de sang. Entre ells es troben el
jove Àngel Santiago i el veterà
Vergara Grey.
00.30 Tatort: la inspectora
Lindholm.SO
02.00 Lenin, Gorki, la revolu-
ción a destiempo. (R)O
02.50 Latidos. (R)O

06.00 Notícies 3/24.O
10.30 Signes dels temps.O
11.00 Notícies 3/24.O
13.10 Polònia. (R)O
13.50 APM? Extra. O Es des-
cobreix un concursant molt sim-
pàtic que no es cansa d'explicar
acudits. A més, es presenta un
senyor que s'ha reencarnat, An-
tonio Resines es fa el modern,
un convidat molt especial apareix
a Merlí i es fa un homenatge a Al
cotxe.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine.POMés
enllà de la vida.
17.50 Tarda de cine.POSher-
lock Holmes.
20.00 La diada de les Santes
de Mataró.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.05 30 minuts.O «Ni oblit ni
perdó». 
22.55 Aire lliure.O «Montsec,
amb Antonio Orozco». Amb Núria
Picas. 
23.50 L’ofici de viure.OEl pro-
grama dona eines pràctiques per
començar a meditar. Els espe-
cialistes que entrevista Gaspar
Hernàndez desmunten alguns
dels tòpics que hi ha al voltant
de la meditació. Comença con-
versant amb Swami Satyananda
Saravasti, mestre hinduista, i con-
tinua visitant l'escola Nostra Sen-
yora de Lourdes de Barcelona,
en què des de fa 28 anys els alu-
mes hi practiquen interiorització.
D'altra banda, la monja zen Berta
Meneses i el filòsof Vicente Merlo
expliquen, pas a pas, com s'ha
de meditar.
00.25 Gran reserva.O
01.25 Notícies 3/24.O
03.00 Ritmes a l’aula.
03.30 Cava de blues.

06.00 Noticias 24 horas.O
08.50 Flash moda.O
09.25 Arranca en verde. O
09.55 Españoles en el mundo.
(R)O
11.40 Bailando con las estrellas.
(R)O
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Tour de France.E «Mi-
llau-Carcassonne». Emissió de la
quinzena etapa, de 181,5 quilò-
metres.
17.45 Sesión de tarde. P O
Los misterios de Emma Fielding:
Yacimiento oculto. L’arqueòloga
Emma Fielding dirigeix un equip
d’excavació a la recerca de restes
que demostrin que era certa la
teoria del seu pare, prestigiós ar-
queòleg, sobre l’existència d’una
colònia assentada al segle XVII
al seu poble natal, James Town.
19.10 Sesión de tarde. P O
Amor entre viñedos. La Diana ha
heretat la meitat de la vinya del
seu oncle Hugh. Per rebre l’he-
rència ha de treballar juntament
amb el Seth, el propietari de
l’altra meitat, durant la següent
collita.
20.30 Aquí la Tierra.O M 
21.00 Telediario 2.O
Incluye el tiempo.
22.05 La película de la semana.
PO Invictus.
00.10 Algunos hombres bue-
nos.PO El tinent Kaffe és un
jove i prometedor advocat de la
Marina que té una reputació
excel·lent. Per això els seus su-
periors li confien la defensa de
dos marines acusats d’un assas-
sinat durant una acció discipli-
nària.
02.20 Annabelle.PO


