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Antonio segueix entestat a ficar-se en
el negoci de l’Expo de Sevilla i està dis-
posat a tot per tal que el seu contacte,
Montero, li presenti Juan Guerra, ger-
mà del vicepresident del Govern.

Antonio busca nou negoci 
a «Cuéntame cómo pasó»
LA 1  | 22.45 H

Les clavegueres de l’Estat protago-
nitzen el nou musical «Els misera-
bles», interpretat per Mariano Rajoy
i Jorge Fernández Díaz, acompanyats
del cos de la Policia Nacional. 

El musical «Els
miserables», a «Polònia»
TV3 | 22.00 H

El fotoperiodista Antonio Pampliega,
que va ser ostatge d’Al-Qaeda el 2015,
s’endinsa en territoris conflictius de di-
verses parts del món per denunciar
situacions de gran calat social.

Un nou lliurament de
«Pasaporte Pampliega»
CUATRO | 22.50 H

DdG GIRONA

nCatalunya Ràdio ha batut el seu
rècord d’audiència amb 716.000
oients diaris el primer període del
2019, segons l’Estudi General de
Mitjans (EGM). En un comunicat,
la CCMA remarca que Catalunya
Ràdio supera el seu rècord histò-
ric amb un augment del 16% de
l’audiència. El matí de Catalunya
Ràdio, amb Mònica Terribas, és el
programa més escoltat de l’emis-
sora, amb 555.000 oients diaris.
No obstant això, RAC1 segueix
sent la ràdio líder a Catalunya,
amb 865.000 oients, i El món a
RAC1, de Jordi Basté, amb 642.000
oients, és el programa líder.

Catalunya Ràdio
supera els 700.000
oients diaris tot 
i que RAC1 es
manté com a líder

EFE/DdG BARCELONA

nTVE Catalunya va presentar ahir
la programació especial per cele-
brar els seus 60 anys de vida amb
la idea que «aquesta casa pot créi-
xer, vol créixer i està preparada per
fer-ho», en paraules de Carles
González, director del centre de
producció a Catalunya de la tele-
visió pública estatal. L’objectiu
d’aquesta programació és «posar
en valor l’esforç professional de les
diferents generacions que des de
l’any 1959 han fet possible que
existeixi un segell i una factoria de
programes de qualitat fets des
d’aquí», va destacar el mateix
González en la seva intervenció

davant els mitjans de comunica-
ció que van assistir a la roda de
presentació. TVE Catalunya es va
posar en marxa el 14 de juliol del
1959 amb el programa Balcó del
Mediterrani, presentat pel perio-
dista José Luis Barcelona, que va
inaugurar les seves primeres ins-
tal·lacions, els estudis de Miramar,
situats a la Muntanya de Montjuïc.

Un dels programes que es llan-
çaran per commemorar l’aniver-
sari és Ho has vist!?, l’estrena del
qual serà el pròxim 16 d’abril a les
18 hores a La 2 i que recordarà pro-
grames històrics de la casa, com
Cifras y letras, Doctor Caparrós o
Juicio popular, de la mà del crític

de televisió Víctor Amela, que s’ha
mostrat «molt il·lusionat» per
conduir un format que traurà a la
llum els arxius de TVE.

D’altra banda, el 17 d’abril a les
18.30 hores també s’estrenarà a
La 2 Recording, un programa per
homenatjar els personatges que
han marcat la història de la casa i
que permetrà als espectadors
veure les coses que mai no s’eme-
ten per televisió: el backstage i les
«preses falses» de les gravacions.
Jordi Hurtado també se suma a les
celebracions amb cinc programes
especials de Saber y ganar en ca-
talà, com ja es va fer per al 50è ani-
versari de TVE Catalunya, amb

jocs que «prestaran atenció a la
cultura catalana en tota la seva
complexitat» i tindran com a pro-
tagonistes nou concursants vete-
rans del programa de La 2.

Les sèries també tindran el seu
lloc en aquest aniversari, ja que a
final d’any s’estrenarà a la plata-
forma de continguts de RTVE –
Playz–  Bany compartit, una sit-
com en català «molt fresca» sobre
quatre noies joves que compartei-
xen pis a Barcelona. 

Finalment, el 13 de juliol tindrà
lloc un concert de l’Orquestra i cor
de RTVE al Gran Teatre del Liceu
i durant l’últim trimestre del 2019
se celebrarà la festa de Ràdio 3.

TVE Catalunya celebra els seus 60
anys de vida «preparada per créixer»
S’estrenaran el programa «Ho has vist!?», el concurs «Saber i guanyar» i la sèrie «Bany compartit»

09.35 Pat, el gos.O
09.55 Loopdidoo.O
10.14 El Zack i el Quack.O
10.46 El xou del Sr. Peabody i
en Sherman.O
11.51 Doraemon.O
12.41 En Grizzy i els lèmmings.
13.00 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
13.45 Els germans Kratt.O
14.31 El detectiu Conan.O
15.18 Bola de drac Z.O
16.08 Dinotrux.O
16.31 Kazoops!O
16.58 Comptem amb la Paula.
17.30 El Mic i els seus amics.
17.56 Horaci Inuït.O
18.14 Oddbods.O
18.38 Kikoriki.O
19.05 La màgica Do-Re-Mi.O
19.30 Info K.O
19.43 En Grizzy i els lèmmings.
20.44 Un drama total: la gira
mundial.O
21.07 El detectiu Conan.O
21.55 (S)avis.O Avui s’entrevista
l’enginyer industrial Joan Majó.
Tot i que la majoria el coneix per
la seva carrera política, aquest
savi va revolucionar el panorama
tecnològic i informàtic a principis
dels anys 60. 
22.50 Som dones. O Inclou
«Vincles» Hi ha persones a les
quals els uneix un vincle especial.
La Greta, per exemple, està molt
lligada al seu pare, l’actor Eduard
Fernández, amb qui comparteix
professió. «La maduresa» Fer-se
gran implica un canvi, però no
necessàriament un declivi. Després
de tota una vida viatjant, a la pe-
riodista Rosa Maria Calaf només
li queden 14 dels 192 països del
món per visitar, i la seva edat no
serà un obstacle per aconseguir-
ho.

09.00 Espejo público.
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina.O
13.40 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S El Gabriel prepara el terreny
per al seu pla escabrós i demana
una treva al Carlos i la Natalia.
Després de passar temps amb la
Manolita i el Marcelino, la Luisita
comença a dubtar de la idea
d’anar-se’n a viure a Califòrnia.
Per la seva banda, la Benigna
confessa a la Rocío que ella va
matar al seu pare. Mentrestant,
l’Ana convenç el Carlos perquè
accepti la proposta del Gabriel i
marxin de la ciutat. La Carolina,
paral·lelament, descobreix la
comptabilitat B del seu pare.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
S O La calma ha tornat al
poble gràcies a la Francisca i ella
es deixa estimar per la pluja d’afa-
lacs. Paral·lelament, la gent dona
encara més suport a l’Adela des-
prés del que ha passat. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.OPa-
blo Iglesias, la entrevista.
21.30 Deportes.EO
21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0.
22.40 Ira de titanes.P El Per-
seu, un semideu fill de Zeus, in-
tenta tenir una vida més tranquil·la
com a pescador d’un llogaret amb
el fill de 10 anys, l’Helio. Men-
trestant, s’està desenvolupant
una lluita dura per la supremacia
entre els déus i els titans.

06.10 Xplora tecnología. Mi-
croespai de divulgació científica.
06.15 Informativos Telecinco.
08.55 El programa de Ana Rosa.
Amb Ana Rosa Quintana. Amb la
col·laboració de Joaquín Prat.
Magazín que conté diferents sec-
cions, on diversos contertulians
parlen sobre temes de societat,
cor, política i actualitat.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
O
15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra.
21.10 Informativos Telecinco.
O
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
22.00 GH dúo.
Emissió de la segona i última
part de la final d'aquesta edició
del programa. Aquesta nit es co-
neix finalment la identitat del
guanyador en una emocionant
vetllada en què els familiars i
cercles pròxims dels candidats
pugen a la casa per acompanyar
els dos últims finalistes en els
seus últims moments a dins.
(Últim programa de la tempora-
da.)
01.55 El horóscopo de Espe-
ranza Gracia. La tarotista Es-
peranza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia. 
02.00 La tienda en casa.
02.15 Mejor llama a Kiko.
02.45 Miramimúsica.

09.30 Alerta Cobra.S
12.20 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.25 El concurso del año. La
Carmen i el Leonardo són cunyats
i, tot i que van néixer a Astúries,
resideixen actualment a Madrid.
Ella vol aconseguir prou diners
per afrontar les despeses de l’im-
minent casament amb el germà
del Leonardo, i ell vol millorar el
negoci de restauració que ha
obert recentment. 
14.20 Cuatro al día a las 14 h.
14.45 El tiempo.O
14.50 Noticias Cuatro deportes.
EO
15.30 Deportes Cuatro.E O
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.25 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
20.20 El tiempo.O
20.25 Deportes Cuatro.EO
20.30 Ven a cenar conmigo. El
quart amfitrió de la setmana és
el Macario, un professor de ball
d’origen senegalès que demostra
que és tan bon cuiner com ballarí.
21.30 First Dates. Avui el res-
taurant posa només la taula, per-
què el menjar el porten els ma-
teixos comensals. El Paco, cuiner
de professió i tatuador en el seu
temps lliure, sopa amb la Jessica,
que busca un home diferent. 
22.50 Pasaporte Pampliega.
«Furtivos»: Antonio Pampliega
viatja a Sud-àfrica per investigar
la caça furtiva de rinoceronts, un
delicte que suposa un negoci mi-
lionari per a les màfies que trafi-
quen amb la banya d’aquest ani-
mal. Es tracta del delicte més lu-
cratiu després de les drogues i les
armes, un negoci en què han
entrat fins i tot els càrtels mexicans. 

09.30 Aquí hay trabajo.O
10.00 La aventura del saber.
11.00 Documenta2. (R)O «Se-
cretos de los museos» (R) .
11.45 50 años de...O «Humor,
Paco Mir». 
12.30 Mañanas de cine.PO
El desafío de Pancho Villa. Un
aventurer nord-americà arriba a
Mèxic amb el propòsit de conèixer
el líder revolucionari Pancho Vi-
lla.
14.00 Extrañas maravillas del
mundo.O
14.50 Los habitantes del bos-
que. (R)O «A lo largo de la his-
toria». 
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
18.10 Programa inesperat.
19.00 Las recetas de Julie.O
20.00 Construcciones ecológi-
cas.O «Aprovecharlo todo». Un
dels enfocaments sostenibles és
rehabilitar abans de demolir. A
la ciutat de Bordeaux, França, es
van rehabilitar uns edificis antics
i abandonats en un projecte de-
nominat Ecosistema Darwin. La
rehabilitació ecològica és neces-
sària i el reciclatge es fomenta
molt activament.
20.30 La 2 noticias.O
21.00 Atención obras.O
21.25 Ese programa del que us-
ted me habla.O
22.00 Documaster.PO Cha-
vela. Viatge a través de la vida i
la música de l’iconoclasta artista
Chavela Vargas. Partint d’una en-
trevista realitzada en un moment
difícil de la seva vida, just abans
del seu viatge a Espanya, aquest
documental explora totes les eta-
pes de la seva vida, des del seu
naixement a Costa Rica fins a la
seva mort el 2012.

08.00 Els matins.OAmb Lídia
Heredia.  Magazín d’actualitat
que inclou entrevistes, reportatges
i debats, entre altres seccions.
12.00 12-14.O
13.55 Telenotícies comarques.
O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.O «Brandada de
sardines». Amb Marc Ribas i Ges-
samí Caramés. 
16.00 Com si fos ahir.SO El
Valentí ha quedat amb l’Andrea,
l’exalumna que el va telefonar.
La noia n’està penjada, però ell li
diu que no es poden tornar a
veure. L’Andrea aconsegueix, mig
d’amagat, fer-se una foto amb
ell. La penja a les xarxes i la Júlia
la veu. 
16.35 Tot es mou.O
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 Polònia.O
Les clavegueres de l'Estat prota-
gonitzen el musical Els miserables,
interpretat per Mariano Rajoy i
Jorge Fernández Díaz, acompan-
yats del cos de la Policia Nacional.
Més tard, Meritxell Batet i Ada
Colau denuncien ERC per haver-
los robat els programes electorals.
I Susanna Griso, cansada que
l'acusin de donar massa veu a la
ultradreta, busca alternatives per
parlar de Vox sense sentir-se jut-
jada. Qui també està cansat de
polèmiques és Quim Torra, que
mira de prendre alguna decisió
que no pugui ser criticada. Marta
Pascal, per la seva banda, intenta
convèncer Artur Mas i Quico Homs
perquè se sumin al seu nou partit.
Per aconseguir-ho, els convida a
una fes
22.35 La nit dels Òscars.O
23.45 Més 324.O

08.30 Los desayunos de TVE.
10.00 La mañana.O
13.25 Hacer de comer.O «Re-
vuelto de bacalao y flan de leche
condensada». Avui es cuinen uns
ous remenats de bacallà, servits
amb unes patates palla. El Miguel,
un seguidor del programa, ve a
presentar un flam de llet con-
densada, acompanyat de crema
chantilly. Amb Dani García. 
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.O
16.25 Servir y proteger.SO
Després de la detenció del captaire
sospitós de ser l’estrangulador,
la Miralles posa en marxa una
roda de reconeixement. Mentres-
tant, l’Álvaro descobreix que el
pare del Dani és el seu maltrac-
tador i acull el menor a casa. Fi-
nalment, el Bremón s’adona que
ha jugat amb els sentiments de
la Merche.
17.20 Acacias 38.SO El Ra-
món confessa al Felipe la veritat
de la mort de la Celia. Per la seva
banda, el Felipe fa fora de casa
el Ramón, però reflexiona sobre
tot el que el Palacios li ha explicat. 
18.20 Derecho a soñar.S O
Després de la conversa amb el
Jesús, el Francisco decideix ac-
ceptar l’oferta de la fiscalia i entra
a la presó. La decisió commou la
Mari Carmen, l’Alba i el Jesús.
Mentrestant, la Carlota i el Jorge
es preparen per afrontar la crisi
que afecta el bufet.
19.15 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 TVEmos.O
22.45 Cuéntame cómo pasó.


