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CULTURES COMUNICACIÓ
ACN

Llorach nega que TV3
hagi volgut blanquejar
la ﬁgura de Jordi Pujol
Vicent Sanchis assegura que l’expresident ha

declinat sempre parlar del cas de corrupció
ACN/DdG BARCELONA

n L’aparició recent de l’expresident
Jordi Pujol en dos reportatges de
TV3, un 30 minutssobre el 0,7% que
es destina a cooperació i un Sense
Ficció sobre els Mossos, va centrar
ahir la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA. Ciutadans va
acusar la Corporació i TVC de voler
«blanquejar» la ﬁgura de Jordi Pujol,
i Llorach ho va negar. Així mateix, els
parlamentaris de PSC, Ciutadans,
CatECP i ERC van demanar a la televisió pública un monogràﬁc sobre

el cas Pujol. El ple va aprovar que el
Govern insti la CCMA a «complir» el
rigor informatiu en les aparicions
mediàtiques de l’expresident de la
Generalitat, amb l’abstenció de JxCat
i del diputat d’ERC Toni Castellà
(Demòcrates). La votació va rebre
els vots a favor de la resta de la cambra (97).
Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, va assenyalar que tothom sap
que, per a Sanchis, Jordi Pujol «és un
gran polític i la seva opinió és molt
respectable, però no és raonable que

Saül Gordillo, Vicent Sanchis i Núria Llorach, ahir a la comissió

la seva admiració per un evasor ﬁscal es tradueixi que TV3 s’embranqui a blanquejar i exaltar el personatge». Marta Ribas, de Catalunya
en Comú Podem, va preguntar a
Sanchis si «li sembla bé o raonable
fer sortir Pujol a parlar d’altres temes,

mentre no vol parlar dels escàndols
de corrupció i de frau ﬁscal en què
està imputat ell i la seva família». Des
del PSC, Beatriz Silva va remarcar
que Pujol és «un evasor de capital
confés» i «no és normal que els mitjans públics no parlin d’aquest

tema». Ferran Civit, d’ERC, va manifestar que «els corruptes, per molt
nostrats que siguin, no deixen de ser
corruptes. Creiem que, encara que
intervingui o no, un reportatge o un
monogràﬁc s’hauria d’haver fet».
Sanchis va destacar que a Pujol
«no se l’entrevista per parlar dels
seus afers i acusacions i càrrecs familiars perquè no vol». El director de
TVC va preguntar a Nacho Martín
Blanco si li semblava increïble preguntar a Pujol sobre el naixement i
desplegament dels Mossos d’Esquadra en l’etapa que ell era president. «Seria anormal no fer-ho», va
assegurar.
La vicepresidenta de la CCMA,
Núria Llorach, va negar que hagin
volgut blanquejar la ﬁgura de Pujol.
«La CCMA ha aprofundit en el tema
en més de 250 peces informatives»,
va aﬁrmar, i va indicar que «l’activitat
de la Comissió parlamentària sobre
frau i evasió ﬁscal es va poder seguir
en directe» els vuit mesos que va durar i es van oferir més de 60 hores de
compareixences en directe.

LA PROGRAMACIÓ DE TV
«Preguntes freqüents»
entrevista Jordi Sànchez

El luxe de la gran Moscou,
a «Callejeros viajeros»

El secret de l’illa Guernsey,
a «Bases secretas nazis»

TV3 | 21.55 H

CUATRO | 10.45 H

DMAX | 15.20 H

Cristina Puig parlarà en directe amb
Jordi Sànchez, expresident de l’ANC.
També passarà pel plató l’expresident
de la Generalitat Artur Mas, que parlarà
sobre el final de la seva inhabilitació.

El programa viatja a la ciutat més gran i
alhora més cara d’Europa. L’ostentació
de luxes i alts preus que identifica la capital contrasta amb els centenars de
persones que viuen al carrer.

El 1940, Guernsey està inexorablement marcat per l’obsessió de Hitler
de convertir-lo en una veritable fortalesa. Però per què els nazis estaven
tan interessats en aquesta illa?

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

06.00 Notícies 3/24. O
12.50 El llenguado. (R) Amb
l'ajuda del lingüista Pau Vidal,
però també de Natza Farré o
Adrià Pujol, Guillem Albà es pregunta si hi ha insults veritablement
ofensius en català. Així doncs, en
aquest capítol es parla d'insults
sexistes, de correcció política i
de com insultaven grecs i romans.
Mentrestant, Yolanda Sey viatja
al Solsonès, a la línia que separa
el català oriental del català occidental.
13.40 Zona zàping. (R) O Els
espectadors poden veure la reacció de Guardiola a la sanció de
dos anys sense poder jugar a Europa imposada per la UEFA al
Manchester City, i també la imatge
de l'última jornada de Lliga: el
cop de peu a la boca que es va
endur Zidane. A continuació, en
clau Barça, a part de l'escàndol
de les xarxes, Messi ha estat guardonat amb el Premi Laureus, i és
el primer futbolista a guanyarlo. A més, ha tornat la Champions,
on ha destacat l'actuació del davanter de moda a Europa, Haaland, capaç de córrer 60 metres
en sis segons. I, com a imatge
imperdible de la setmana, el nefast llançament de penal de l'alcalde de Madrid.
14.30 Telenotícies migdia. O
15.40 Tarda de cine. P O El
cavaller fosc.
18.10 Tarda de cine. P O Projecte Llàtzer.
20.00 Atrapa’m si pots. O
21.00 Telenotícies vespre. O
21.55 Preguntes freqüents. O
01.30 Notícies 3/24. O
03.00 Ritmes a l’estudi.
04.00 Blues a l’estudi.
05.00 Jazz a l’estudi.

06.01 Mic.
06.32 Les tres bessones. O
07.19 Kazoops! O
07.38 Una mà de contes. O
07.46 El Mic i els seus amics.
08.11 Els esclataneu.
08.26 Dino tren.
09.00 Manduka. O
09.28 Oddbods. O
10.16 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
11.00 La família del Super3. O
11.26 Els germans Kratt. O
12.30 Robin Hood, el trapella
de Sherwood. O
13.28 Els bons ossos bruns: Dies
de neu. O
14.02 Oddbods. O
14.30 El xai Shaun.
15.27 En Grizzy i els lèmmings.
16.35 Els germans Kratt. O
18.00 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir. O
19.30 Manduka. (R) O
19.57 Oddbods. O
20.45 El detectiu Conan. O
21.30 Adolescents icat. O
22.00 El crac. O
23.25 Germanes de sang. P
La Marga, un presentadora de
televisió, organitza un sopar d’antigues amigues de l’internat després de 30 anys sense veure’s.
No obstant això, la vetllada té un
altre objectiu, ja que la Marga
projecta una pel·lícula on s’intueix
l’assassinat d’una altra companya
a mans d’alguna de les presents.
Després de diverses acusacions,
la veritat surt a la llum.
00.50 Adolescents icat. (R) O
01.20 El crac. (R) O
02.40 L’odissea del menjar.
03.30 La Segona Guerra Mundial en color. O
04.20 L’illa del tresor. O
04.45 Thalassa. O

06.00 Noticias 24 horas. O
09.45 Flash moda. O
10.15 Operación Triunfo. (R)
13.30 Audiencia abierta. O
14.00 L’informatiu. O
14.30 Corazón. O
15.00 Telediario 1. O
16.00 Sesión de tarde. P O
Demasiado cerca del sol. L’avioneta d’un pilot que viatjava fora
de servei s’estavella al mig del
mar i mor de manera immediata.
La vídua responsabilitza la companyia de l’accident per superar
les hores de vol del seu marit i
per permetre que viatgés sol.
17.30 Sesión de tarde. P O
Cuando el corazón se rompe. Jessica Marsh, una reeixida model,
es planteja deixar la seva carrera
per formar una família i tenir estabilitat amb el seu xicot, l’Oliver,
advocat d’un bufet prestigiós.
19.00 Cine de barrio. P O La
viudita naviera. El 1895, durant
els carnavals de Cadis, se celebren
les noces de la jove Candelaria
amb Carmelo Pimentel, cinquanta
anys propietari d’una companyia
naviliera.
21.00 Telediario 2. O
Inclou el temps.
21.30 Informe semanal. O Inclou «Montañas de basura», «México, tierra de desaparecidos» i
«Los deberes de la escuela».
22.05 Prodigios. O
01.00 Serpientes en el paraíso.
P O L’Álex és una veterinària
que, després de diversos anys
absent, torna a casa a Cornualla
per treballar al zoo local. Aquest
zoo ha estat comprat per l’advocat
Philip Cornwall, un antic xicot
que pretén reprendre la relació
amb ella.
02.30 Noticias 24 horas. O

06.00 Minutos musicales.
07.00 Pelopicopata. O
08.15 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 vida secreta de mi mujer. Laurel Briggs
i el seu marit estan intentant superar una petita crisi matrimonial.
Sumida en el caos, la Laurel coneix
el Kent, un atractiu desconegut
amb el qual acaba sent infidel al
seu marit.
17.45 Multicine. P Un romance
mortal. La Mary decideix anar
buscar el seu marit a la casa que
està remodelant en veure que
no arribava a sopar. Allà, el troba
assassinat. Les proves que reuneix
la policia l’acusen, de manera
que necessita l’ajuda de la seva
veïna, advocada criminalista.
19.20 Multicine. P Engaño perfecto. La Christine està esperant
el seu primer fill. No obstant això,
el seu matrimoni no funciona i la
jove sospita que el marit li és infidel. Després de patir un avortament aparentment natural, la
noia descobreix que la seva parella
l’ha intentat matar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. O
21.45 Deportes. E O
21.55 El tiempo. O
22.10 El peliculón. P O Annie.
00.30 William y Kate: Un enlace
real. P Narra la relació del
jove príncep Guillem de Cambridge
i Catherine Middleton, des de la
seva primera trobada a la Universitat de Saint Andrews a Fife,
Escòcia, i els problemes de relació
de la parella, fins a l’anunci oficial
del compromís.
02.00 Última salida. P

07.00 I love TV: lo mejor.
08.00 Got Talent España. (R)
11.00 Más que coches. Amb Carolina Alcázar. Espai dedicat als
cotxes més potents del mercat.
12.00 Got Talent España. Momentazos.
12.30 Got Talent España. Momentazos.
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
15.50 El tiempo. O
16.00 Viva la vida. Amb Emma
García. Convidat: Blas Cantó, cantante. El cantant Blas Cantó visita
el programa per interpretar Universo, el tema amb què representarà Espanya al Festival d’Eurovisió. També és a plató la mare
de José Antonio Avilés per comentar els primers dies de l’aventura del seu fill a Supervivientes.
21.00 Informativos Telecinco.
21.40 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esportiva.
21.50 El tiempo. O
22.00 Sábado deluxe. Programa
que recull els esdeveniments amb
més interès de la crònica social i
dels seus protagonistes. Inclou,
a més, una entrevista a un personatge conegut i un espai de
debat entorn de temes concrets
sobre l’entrevistat. Amb la col·laboració de Lydia Lozano, Belén
Esteban, María Patiño i Gema López.
02.30 El horóscopo de Esperanza Gracia. La tarotista Esperanza Gracia fa un repàs dels
pronòstics per als diferents signes
del zodíac. Amb Esperanza Gracia.
02.35 La tienda en casa.

06.00 Inglés online TVE. O
07.20 La 2 express. O
07.30 UNED. O
08.00 Los conciertos de La 2.
09.35 Agrosfera. O
10.30 España en comunidad.
10.55 Para todos La 2. O
11.25 La cuarta revolución. O
12.20 La gente más extraordinaria del mundo. O «Superhumanos».
13.10 Noms propis. O
13.40 La 2 express. O
13.50 Tendido cero. O
15.05 Activa2. O
15.35 Saber y ganar fin de semana. O
16.20 Grandes documentales.
(R) O Inclou «El bosque de las
fantasías» (R) i «El Amazonas salvaje de Alemania» (R).
18.05 Senderos del mundo. O
19.05 La 2 express. O
19.15 Guardianes del patrimonio. O
19.40 8 días que marcaron la
historia de Roma. O
20.25 El cardenal Cisneros. O
22.00 Concurso de Comparsas
Ritmo y Armonía de Santa Cruz
de Tenerife. O Des de l’Avinguda
Francisco la Roche, Santa Cruz
de Tenerife.
23.50 La noche temática. (R)
O Inclou «Picasso y Dora Maar:
Artistas apasionados» i «Cuando
Pablo se convierte en Picasso».
01.35 La nueva Ruta de la Seda.
(R) O Amb una inversió de més
d’un bilió de dòlars, la nova ruta
de la seda és el pla de desenvolupament més car de la història
de la humanitat.
02.35 Escocia. (R) O
03.40 Extrañas maravillas del
mundo. (R) O
04.30 La 2 express. O

Cuatro
07.35 Malas pulgas.
09.30 El encantador de perros.
10.45 Todo Bourne: callejeros
viajeros.
12.00 Planes Cuatro.
12.45 Todo Bourne: callejeros
viajeros. «Filipinas».
14.00 Cuatro al día. O
14.50 El tiempo. O
15.00 Noticias Cuatro deportes.

EO

15.30 Deportes Cuatro. E O
15.45 Todo Bourne. P El caso
Bourne. Uns pescadors rescaten
del mar, a prop de la costa francesa, un jove nord-americà malferit amb diversos trets a l’esquena
i que flota a la deriva. L’home
parla diversos idiomes i té potents
habilitats marcials i d’autodefensa,
però pateix amnèsia.
18.00 Home cinema. P Misterio
en Amán. La Rachel és una doctora americana jueva, mentre
que el Jake és un americà àrab
que treballa per al govern. Junts
formen una parella inversemblant
que intenta resoldre el misteriós
assassinat del germà de la Rachel,
un caçador de tresors.
19.50 Cuatro al día. O
20.55 El tiempo. O
21.05 Deportes Cuatro. E O
21.25 First Dates.
22.00 Todo Bourne. P El mito
de Bourne.
00.05 Cine Cuatro. P Operator.
La filla d’un policia i d’una operadora de telèfons és segrestada.
Als pares no els queda més remei
que seguir les regles del segrestador. Han d’enviar missatges
confusos a totes les unitats de
policia.
01.50 Cine Cuatro. P La guerra
de los drones.
03.10 Puro Cuatro.

