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El programa d’avui trasllada els espec-
tadors a l’adaptació asiàtica de Got Ta-
lent per gaudir de la màgia d’Eric
Chien, un taiwanès que va aconseguir
guanyar la tercera temporada.

«Got Talent» viatja a Àsia 
i en mostra actuacions
TELECINCO | 22.00 H 

El programa recorrerà Calp, a Alacant,
la ciutat amb més estrelles Michelin
d’Europa. També visitarà Priego, a Còr-
dova, «la Ciutat de l’Aigua», i les seves
35 fonts, a més de Sitges.

«Comando al sol» visita
Calp, Sitges i Priego
LA 1 | 22.05 H 

Sense ficció tanca la temporada amb
l’estrena d’Insectes, una aventura gas-
tronòmica al voltant del món, seguint
els cuiners i investigadors del grup da-
nès Nordic Food Lab.

«Sense ficció» s’acomiada
amb «Insectes»
TV3 | 22.35 H 

ACN BARCELONA

n La vicepresidenta del consell de
govern de la CCMA i presidenta
en funcions, Núria Llorach, va
proposar ahir destituir el director
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo,
per «pèrdua greu de confiança»
en la gestió de la continuïtat de
Mònica Terribas al capdavant d’El
Matí de Catalunya Ràdio, i va per-
dre la votació en no obtenir els dos
terços necessaris entre els quatre

membres del consell.
Llorach va acusar Gordillo de

«manca d’implicació» i de «falta
de voluntat clara»  per mantenir
en antena l’actual format d’El matí
de Catalunya Ràdio i vincula la
«gestió del director» a la «renúncia
irrevocable de Terribas», que creu
que ha afectat «de manera greu»
la relació de confiança «impres-
cindible i necessària» en el màxim
directiu de l’emissora.

Després que Terribas comuni-
qués que deixava l’emissora pú-
blica, la presidenta en funcions de

la corporació va convocar un con-
sell de govern extraordinari per a
ahir al matí i hi va convocar el di-

rector de Catalunya Ràdio perquè
exposés la seva versió.
Per a Llorach, sota la direcció de

Mònica Terribas el programa ha
assolit els nivells «més alts d’au-
diència» i de «reconeixement de
la història del programa», que re-
presenta «més del 70% de l’au-
diència total de l’emissora».
La presidenta en funcions de la

CCMA va proposar iniciar la tra-
mitació per establir les normes
que han de regular el procedi-
ment públic de selecció dels can-
didats a la direcció dels mitjans
públics com a pas previ per a la
convocatòria del procediment,
una proposa que es va aprovar.
Ara, la direcció d’Estratègia i

Recursos Humans de la CCMA
haurà de presentar en el termini
màxim de dos mesos una propos-
ta de normes que regulen el pro-
cediment públic de selecció dels
directors dels mitjans de la CCMA
per considerar-ho, debatre-ho i
sotmetre-ho a votació al Consell
de Govern de la CCMA.

Llorach proposa destituir
Gordillo com a director
de Catalunya Ràdio
La presidenta en funcions de la CCMA, que diu
que ha «perdut confiança» en el directiu per 
l’adeu de Mònica Terribas, va perdre la votació

ACN

Núria Llorach, Vicent Sanchis i Saül Gordillo en una imatge d’arxiu

08.30 Pingu.O
09.01 El Mic i els seus amics.
09.26 BabyRiki.O
09.31 Counting with Paula.
09.41 BabyRiki.O
09.52 Els germans Kratt.O
10.14 Els Mini Ninges.O
10.58 Mike el magnífic.
11.19 Espies de veritat.O
12.03 Les aventures de Riff i
Flat.O
12.19 L’inspector Gadget.O
13.01 En Grizzy i els lèmmings.
14.00 Les Sisters.O
14.56 El detectiu Conan.O
15.42 El xai Shaun.
16.09 Les tres bessones.O
17.00 Pingu.
17.31 El Mic i els seus amics.
17.56 Una mà de contes.O
18.15 Bob, el manetes.O
19.00 El xai Shaun.
19.45 Robin Hood, el trapella
de Sherwood.O
20.35 Mike el magnífic.
20.57 Dinàmiks.O «La petjada
de dinosaure». Amb Dani Jiménez. 
21.22 Léonard.
21.55 El gran dictat.O
22.10 La guerra del te.
23.05 Xoc d’anhels 1918-1939.
O «Pau». La May és una dona
tan lliure com es pot ser sense
diners i gairebé sense drets ara
que no té marit. En un dels molts
controls policials que hi ha a París
amb motiu de la conferència de
pau, coneix l’anarquista Dragui,
amb qui comença una relació
d’allò més especial. La conferència
també és tema de debat entre
immigrants procedents de les co-
lònies franceses d’Indoxina, com
el Nguyen, que vol aprofitar l’avi-
nentesa per fer valer els seus
drets. 
00.02 Arròs covat.O

09.00 Espejo público.O
13.20 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
13.45 La ruleta de la suerte.
O
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
16.00 Cocina abierta con Karlos
Arguiñano. (R)O
16.02 El tiempo.O
16.30 Amar es para siempre.
SO El Guillermo, cada vegada
més temptat d’agafar el cas, des-
perta de nou les pors de la Cristina.
Paral·lelament,la  Luisita s’adona
que no poden precipitar-se, però
l’entesa amb la Manolita segueix
sent impossible. Mentrestant, el
Manolín, aclaparat davant el gran
pas que farà amb l’Estrella, de-
mana ajuda a l’Inma. La Benigna,
per la seva banda, posa en marxa
el seu pla per ajuntar la Jose i el
Sebastián.
17.45 Ahora caigo.O
19.00 ¡Boom!O
20.00 Pasapalabra.O
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes.EO
21.40 El tiempo.O
21.55 El hormiguero 3.0. (R)
23.00 Mujer.SO Al descobrir
els dibuixos i retrats de Sarp a
l’habitació de Sirin, Hatice pensa
que la seva filla li està ocultant
alguna cosa important. Mentres-
tant, sense saber detalls del pas-
sat, el marit d’Hatice, l’Enver, està
fent tot el possible per ajudar a
la Bahar. La Bahar, per la seva
banda, està contenta amb el tre-
ball addicional que ha trobat en-
cara que està inquieta, ja que
pensa que passa menys temps
amb els seus fills.
02.30 Live Casino.
03.15 World Poker Tour.

08.55 El programa del verano.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Deportes.EO
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate.
21.00 Informativos Telecinco.
21.45 El tiempo. O

21.55 Deportes.EO
22.00 Got Talent. Lo mejor del
mundo.
El programa d'avui trasllada els
espectadors a l'adaptació asiàtica
de Got Talent per gaudir de la
màgia d'Eric Chien, un taiwanès
que va aconseguir guanyar la ter-
cera temporada del programa
després d'aconseguir guanyar un
prestigiós campionat mundial de
màgia celebrat a Hong Kong el
2018. Després de la seva victòria,
el mag també va provar sort a
l'America 's Got Talent, on va dei-
xar sense paraules a Simon Cowell
i va arribar a semifinals. El pro-
grama també recull l'actuació del
cantant Kyle Tomlinson, que va
tornar a Britain's Got Talent en
2017 després de ser rebutjat pel
jurat el 2014. En el seu nou intent,
va esmenar l'error comès ante-
riorment i va obtenir un Pase de
Oro. Finalment, els espectadors
coneixen el Paul Kapeleris, un
jove cec de naixement que després
de patir bullying tota la seva vida
va guanyar un Pase de Oro i va
posar en peu a tot el públic d'Aus-
tralia's Got Talent. Avui, Paul és
una estrella al seu país. (Últim
programa de la temporada.)
00.40 Got Talent. Lo mejor
del mundo: comienza el es-
pectáculo.

07.00 El zapping de surferos:
lo mejor.
07.30 Mejor llama a Kiko.
08.10 ¡Toma salami!
08.35 El Bribón. (R)
09.30 Alerta Cobra.S
14.05 El concurso del año. (R)
15.15 Noticias Deportes Cuatro.
EO Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.40 Deportes Cuatro.EO
Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
15.50 El tiempo.O
15.55 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.O
20.00 Cuatro al día a las 20 h.
O
20.25 Deportes Cuatro.EO
Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
20.30 El tiempo.O
20.35 First Dates. (R)O
22.50 Cine Cuatro.P El Equipo
A. El coronel Hannibal Smith és
el líder de l’Equipo A, una unitat
especial de veterans de la guerra
de l’Iraq, antics soldats de les
Forces Especials que van ser acu-
sats d’un crim que no van cometre.
Amb ell hi ha el Fènix, l’M. A. Ba-
rracus i el Murdock. A tots ells
els persegueix la capitana Charisa,
una antiga xicota del Fènix.
01.05 Cine Cuatro.PCaprichos
que matan. El Sean aconsegueix
la feina dels seus somnis en una
agència de publicitat on coneix
la Jen, la seva nova companya,
que comença a obsessionar-se
perillosament amb ell.
02.45 Callejeros. «25 comple-
to».
03.25 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

09.00 Reportero de la historia.
O
09.30 Documenta2.O «Ope-
ración fiebre del oro» (R).
10.25 La escapada italiana de
Gino: islas al sol. (R)O «Cer-
deña (II)». 
11.10 Construcciones ecológi-
cas.O
12.05 Mañanas de cine.PO
Colmillo blanco. Jason Scott, que
vol escriure un llibre sobre els
cercadors d’or, viatja a Dawson
City aen companyia d’un indi, el
seu fill i un gos llop anomenat
Ullal Blanc.
13.50 Curro Jiménez. S «Un
estudiante, un fraile, un algarro-
bo». 
14.50 Cielos abiertos. (R) O
«Sultanato de Omán». 
15.45 Saber y ganar edición ve-
rano.O Amb Jordi Hurtado. 
16.30 Grandes documentales.
O
18.05 Noms propis connectats.
O
19.00 Historia de la comida
italiana. «Lo que comían los ro-
manos». 
19.55 La 2 express.O
20.10 Paraísos cercanos. O
«Eslovenia». 
21.05 Construcciones ecológi-
cas.O
22.00 Días de cine clásico.P
O Doce hombres sin piedad.
Després d’escoltar tots els testi-
monis i de valorar les proves pre-
sentades, un jurat popular format
per 12 homes ha de decidir, per
unanimitat, si absol o condemna
a mort un jove acusat d’haver
matat el seu pare. 
23.35 Estudio 1.O «Doce hom-
bres sin piedad». 
01.30 Festivales de verano. (R)

06.00 Notícies 3/24.O
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.O
15.50 El Paradís de les Senyores.
17.45 Hudson i Rex.S «Friquis
sense por». 
18.35 Vera.S O «Dir menti-
des». 
20.15 No tenim vergonya. O
21.00 Telenotícies vespre.O
22.25 Sense ficció.O«Insectes».
Els insectes estan de moda, des
d'un punt de vista gastronòmic i
com a superaliment que podria
erradicar la fam en un planeta
superpoblat. Un cuiner i un in-
vestigador del Laboratori d'Ali-
ments Nòrdics de Copenhaguen
han posat en marxa el Projecte
Insectes, i en cullen i en tasten
per tot arreu, des d'Europa fins a
Austràlia, passant per Àfrica i el
Japó. 
23.30 Sense ficció.O «L’últim
sopar». Carme Ruscalleda és la
xef amb més estrelles Michelin
del planeta. Una dona perseverant
que, en un món d'homes, es va
guanyar a pols un lloc fix entre
els millors cuiners internacionals.
El Sant Pau era el seu restaurant,
conegut arreu del món. Un arriscat
projecte personal que va bastir
del no res al llarg de trenta anys
d'èxits i que va tancar, de manera
definitiva, el 27 d'octubre del
2018, dient així adeu al somni de
la seva vida. En aquest documen-
tal, un equip va seguir la cuinera
durant les 24 hores que van trans-
córrer abans, durant i després
del tancament del seu restau-
rant.
00.25 Colonia.P El Daniel és
un jove alemany que és a Xile
col·laborant amb els partidaris
del president Salvador Allende. 

06.00 Noticias 24 horas.O
10.00 La mañana.O
13.00 Cocina al punto con Peña
y Tamara.O «El pan de Villa-
nubla».
14.00 L’informatiu.O
Incluye el temps.
14.10 Bloqueados por el muro.
15.00 Telediario 1.O
16.00 L’informatiu.O
16.15 El tiempo.O
16.30 Mercado central.S O
La Rosa posa en marxa els tràmits
del divorci i té un apropament
amb l’Alberto. L’Ágata, per la seva
banda, encara que primer rebutja
prendre una copa amb l’Elías,
comença a seduir-lo i a deixar-se
estimar. 
17.20 Servir y proteger.SO
La Leonor troba proves que el
seu fill és un proxeneta i s’enfronta
a ell. Paral·lelament, arriba a co-
missaria la visita sorpresa d’una
persona molt coneguda per tots:
la inspectora Alicia Ocaña. 
17.50 Acacias 38.SO Quan
l’Anabel li confessa que la Natalia
és a Madrid, el Marcos adverteix
la seva filla sobre la mexicana.
Paral·lelament, els Quesada es
preparen per a la festa tot i no
haver estat convidats.
18.45 El cazador.
19.35 España directo.O
20.30 Aquí la Tierra.O
21.00 Telediario 2.O
22.05 Comando al sol.O «El
sueño del verano». A l’estiu dels
viatges de proximitat i de les plat-
ges sense massificar, el programa
s’acosta a Calp, símbol de la Costa
Blanca, amb el segon penyal més
gran d’Europa després del de Gi-
braltar. 
23.10 Españoles en el mundo.
01.40 Comando al sol. (R)O


