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La Greta i l'Alícia descobreixen que la
Manu s'ha inspirat en elles per escriure
una història en el seu blog. Les descrip-
cions que ha facilitat no són precisament
gaire ben rebudes per les noies. 

Un blog molt polèmic a
«Bany compartit»
LA 2 | 18.10 H

Després de guanyar a Sàsser, el Baxi
Manresa buscarà refermar la seva posi-
ció en la Champions FIBA a la pista del
Toru polonès. Jordi Robirosa i Nacho So-
lozábal comentaran el partit. 

El Baxi Manresa visita 
la pista del Toru polonès
ESPORT 3 | 18.00 H 

En un nou episodi de Joc de cartes, el
xef Marc Ribas viatja fins a l’Alt Pene-
dès, comarca d’on és originària la vi-
nya a Catalunya. Allà buscarà el millor
restaurant a la terra del vi i del cava.

El millor restaurant de 
la terra del vi i del cava
TV3  | 22.35 H

DdG GIRONA

nLa Unió Europea de Radiodifu-
sió (UER)  ha tancat la porta a in-
corporar TV3 com a membre
d'aquesta associació de mitjans
públics europeus i, per tant, poder
participar al Festival d'Eurovisió.
«No és una televisió nacional», ha
escrit l’organisme, en una carta a
la presidenta en funcions de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, Núria Llorach, en
resposta a la petició de formar
part de l'ens europeu, segons el
diari Crónica Global.  Segons la
UER, TV3 no compleix els requi-
sits que es demanen per poder en-
trar a formar part  de l’organisme.

L’organització del
festival Eurovisió
rebutja la petició
de TV3 per poder
participar-hi

DdGGIRONA

nCoincidint amb la setmana de-
cisiva de la cimera sobre el clima
que enguany se celebra a Madrid,
el canal 33 dedica la nit a l’escal-
fament global amb l’emissió de
tres documentals i un especial del
programa Quèquicom. L’aire que
respirem, Millorar l’aire que respi-
rem i L’home que va aturar el de-
sert són els tres documentals que
aborden la creixent preocupació
per un ambient cada dia més con-
taminat, especialment a les grans

ciutats. La nit especial arrencarà
al canal de la televisió pública a
partir de les 22.45 h. 

L’aire que respirem destapa da-
des desconegudes per a la majo-
ria de ciutadans, com per exem-
ple que a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona hi ha 3.500 morts l’any
a causa de la contaminació at-
mosfèrica, un fenomen que, a
més, potencia l’escalfament glo-
bal. Per la seva banda, Millorar
l’aire que respirem se centra en els
efectes de la contaminació atmos-

fèrica en la salut i en quins són els
principals contaminants, i mostra
com Estocolm, Berlín, Londres,
Milà, Los Angeles, Xangai o Pon-
tevedra han aconseguit reduir no-
tablement l’impacte de la conta-
minació atmosfèrica. Finalment,

L’home que va aturar el desert se-
gueix els passos del pagès Yacou-
ba Sawadogo, que ha desenvolu-
pat tècniques agrícoles innovado-
res a Burkina Faso per poder re-
cuperar la terra degradada del seu
país. 

El canal 33 dedica una
nit a la lluita contra
l’escalfament global
Tres documentals aborden diverses perspectives
sobre un problema per a la salut i la supervivència

CCMA

Una imatge del documental «L’aire que respirem»

09.52 Doraemon.O
10.42 L’Òliba i companyia.O
11.16 Yakari.O
12.04 En Grizzy i els lèmmings.
O
13.03 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
14.08 Les Sisters.O
15.05 Comptem amb la Paula.
O
16.16 Les tres bessones.O
17.04 El Mic i els seus amics.
17.30 Oddbods.O
17.46 Els bons ossos bruns: Un
bosc de bojos.O
18.20 Els germans Kratt.O
19.30 Info K.O
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.22 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
21.26 En Grizzy i els lèmmings.
O
21.55 El gran dictat.O
22.10 Quèquicom.O
Quan els nascuts el 2020 facin
50 anys, el clima de Barcelona
serà com el de Tunísia ara. El
CO2 accelera l'efecte hivernacle i
la desertificació, i amb el desglaç
puja el nivell de la mar i es perd
l'aigua dolça. L'augment de les
temperatures no està provocant
només un viatge climàtic cap al
sud, la injecció d'energia al sistema
provoca un efecte papallona sobre
l'atmosfera, amb resultats im-
previsibles.
22.40 L’aire que respirem.O
El trànsit provoca més morts per
contaminació atmosfèrica que
per accidents, quinze o vint ve-
gades més. A l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, 3.500 morts a l’any
concretament. 
23.20 Millorar l’aire que respi-
rem.O

09.00 Espejo público.
13.15 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
13.40 La ruleta de la suerte.
O
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano.O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
S El Marcelino vol que el Manolín
torni a l’institut, però ell té uns
altres plans molt diferents.
Paral·lelament, el Guillermo con-
firma les seves sospites: l’Ordóñez
va ajudar la Julia després de la
mort de l’Adela.
17.30 El secreto de Puente Viejo.
S O La marquesa no cedeix
davant els seus fills i no els permet
accedir al pavelló. Paral·lelament,
el capità Huertas es presenta per
anar amb el Pablo al jutge. L’Adol-
fo, mentrestant, visita la Rosa,
que li explica tot el que passa
amb el Pablo. 
18.45 Ahora caigo.O
20.00 ¡Boom!
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes.EO
21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0. Con-
vidat: Manuel Carrasco, cantant. 
22.40 Jugada salvaje.P Nick
Mex és un exmercenari que es
guanya la vida com a guardaes-
patlles i investigador privat. Es-
pecialitzat en les armes blanques
i en baralles cos a cos, somia en
donar el cop de la seva vida amb
alguna aposta que el tregui de
l’infern de les màfies, on cada
encàrrec acaba sent una prova a
la seva capacitat de supervivèn-
cia.
00.45 Fecha límite.P

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.
20.00 Sálvame banana.
21.10 Informativos Telecinco.
O
21.45 El tiempo.O
21.55 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
22.10 ¡Toma salami!
22.15 Gran Hermano 17: límite
24 horas.
22.45 Cine 5 estrellas.P Ben-
Hur. El film narra l’èpica història
de Judah Ben-Hur, un príncep
falsament acusat de traïció pel
seu germà adoptiu Messala, un
oficial de l’exèrcit romà. Desposseït
del seu títol i separat de la seva
família i de la dona que estima,
el Judah és condemnat a l’escla-
vitud. Després de diversos anys,
torna a la seva terra natal a la
recerca de venjança, però hi troba
la seva pròpia redempció.
01.20 Misterio en el faro.P
Anna, la nova esposa d’un famós
escriptor, es trasllada a una illa
remota. Un cop allà, descobreix
diversos secrets sobre la difunta
exdona del seu nou marit i, llavors,
tem ser-ne la pròxima víctima.
02.50 La tienda en casa.

09.50 Alerta Cobra.S
12.40 Mujeres y hombres y vi-
ceversa.
13.55 El concurso del año.
15.00 Noticias Cuatro deportes.
EO
15.25 Deportes Cuatro.E O
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
19.25 El Bribón.
20.25 El tiempo.O
20.30 Deportes Cuatro.EO
20.35 Gran Hermano VIP 7: re-
sumen diario.
21.20 First Dates. El programa
obre les seves portes per rebre
el Chema, un home de 65 anys
que diu que no li falten motius
per estar satisfet en l’amor, però
que ara no troba la seva dona
ideal. Prova sort amb la Thanh
Hai, divorciada i amb dos fills, a
qui li encantaria tornar-se a ena-
morar. Un altre dels convidats és
José Maria, que arriba des de
Cadis i treballa en una empresa
d’Escape Room. Sopa amb la Re-
beca, que també és gaditana i es
dedica a l’artesania. A més, la
Raquel, una dona de 71 anys que
confessa ser molt activa i dinà-
mica, sopa amb l’Antonio, que
diu ser un home molt actiu per
l’edat que té. Amb Carlos Sobera. 
22.45 Gran Hermano VIP 7: lí-
mite 24 horas. Al llarg de la nit,
les flamants finalistes Alba, Adara,
Mila i Noemí reben visites d'ex-
concursants de la present edició,
amb els quals tenen l'oportunitat
de resoldre assumptes pendents.
A més, també es desplacen fins
a Guadalix de la Serra els seus
respectius caps de campanya:
Irene Junquera, Maestro Joao,
Anabel Pantoja i El Cejas.

09.30 Aquí hay trabajo.O
09.55 La aventura del saber.
O
10.55 Documenta2. (R)O «Na-
poleón Bonaparte. La campaña
de Egipto».
11.45 Un palacio para el pueblo.
O
12.40 Mañanas de cine.PO
Diez forajidos. John Stewart mira
d’establir la llei i l’ordre a la seva
petita localitat d’Arizona sense
fer ús de la violència. Però el seu
veí no és pensa igual que ell i vol
contractar els serveis d’un pisto-
ler.
14.00 Ciudades heladas: la vida
al límite.O «Salir de la oscuri-
dad». 
14.50 Japón desde el cielo.O
«La cuna de las tradiciones». 
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
O
18.10 Bany compartit.S
18.35 Jo soc Erasmus.
19.00 La escapada italiana de
Gino: Italia oculta.O
19.45 La 2 express.O
20.00 Ritmo urbano.O
20.30 La 2 noticias.O
21.00 La 2 express.O
21.05 Construcciones ecológi-
cas.O
22.00 Días de cine clásico.P
O Lawrence de Arabia. Al Caire
del 1917, un conflictiu i enigmàtic
oficial britànic és enviat al desert
àrab durant la guerra en la cam-
panya d’ajuda a l’Aràbia contra
Turquia.
01.30 Turismo rural en el mun-
do.O«Marruecos: Las montañas
del Rif». El Marroc, situat a la
part septentrional de l’Àfrica, té
una població de trenta-cinc milions
de persones.

06.00 Notícies 3/24.O
06.30 TN matí.O
08.25 Els matins.O
11.50 Planta baixa.O
13.55 Telenotícies comarques.
O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Cuines.O «Filet rus de
senglar». Amb Marc Ribas i Ges-
samí Caramés. 
15.55 Com si fos ahir. S O
L’Eudald visita la consultoria per-
què la Gemma li gestioni un tema,
però a ella li fa mandra mirar al
passat. La Marta, per la seva ban-
da, té la menopausa, però no ho
vol acceptar i fa esforços per de-
mostrar-se que encara és jove.
La Natàlia, mentrestant, apareix
al Billar Burger amb ganes de
brega. Posteriorment, en Jordi
esbronca la Glòria Santos perquè
no tracta bé l’Anna. Finalment,
l’Anna pressent que la faran fora
de la feina.
16.30 Tot es mou.O
20.15 Està passant.O
21.00 Telenotícies vespre.O
21.55 Alguna pregunta més?
O
22.20 Joc de cartes.O
El programa viatja fins a l'Alt Pe-
nedès, comarca d'on és originària
la vinya a Catalunya. Allà, el cuiner
Marc Ribas visita Andrés Torres,
propietari del que abans era una
granja d'animals transformada
en espai gastronòmic, el Casanova;
coneix també el sommelier Ivan
Batlle i el seu local emblemàtic,
Casa Joan, i acaba la ruta a Sant
Sadurní d'Anoia, on Òscar Medina
li obre les caves centenàries, Cava
Cannals & Munné. Finalment,
Oriol Martínez li contagia la seva
energia al Cal Ticus.
23.50 Joc de cartes.O

08.25 Los desayunos de TVE.
O
10.00 La mañana.O
12.25 A partir de hoy.O
13.25 Hacer de comer.O Avui:
Arroz con bacalao i Suflé de fresa.
Amb Dani García. 
14.00 L’informatiu.O
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.15 El tiempo.O
16.25 Mercado central.S O
L’Antonio, nebot del Genaro, porta
la notícia de la mort del seu oncle,
i el Jesús queda molt afectat. La
Rosa, per la seva banda, no resta
indiferent a la reaparició del seu
antic nòvio. Paral·lelament, l’Elías
intenta comprar la floristeria per
recuperar l’Adela. 
17.20 Servir y proteger.SO
La Verónica intenta evitar a la
Paula un desengany amorós amb
el Toni. Mentrestant, el futbolista
Goyo García es presenta a co-
missaria decidit a recuperar la
relació de parella que tenia amb
la Lara. L’Elías, per la seva banda,
sorprèn la María amb una petició,
la de matrimoni.
18.20 Acacias 38.SO La Ge-
noveva acusa l’Úrsula d’estar al
darrere de l’accident del Felipe.
Paral·lelament, l’advocat es des-
perta i recupera la consciència.
El Méndez, mentrestant, es pre-
senta a la pensió per detenir el
Santiago. 
19.15 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
Inclou el temps.
22.05 TVEmos.O
22.45 La desaparición de Ant-
hony.S
00.45 Asesino de modelos.P


