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n Els grups parlamentaris de Cs,
ERC i JxCat han pactat la renova-
ció del consell de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) amb Saül
Gordillo com a president de l’or-
ganisme, segons han informat a
Europa Press fonts coneixedores.

Dels sis integrants que compo-
nen la CCMA, dos els proposarà
ERC, dos JxCat, un Cs i un altre el
PSC, i ERC farà la proposta de can-
didat per dirigir TV3 i JxCat el de

Catalunya Ràdio, segons ha publi-
cat l’edició digital d’El Periódico.

Les mateixes fonts han assegu-
rat que el pacte és a tres entre Cs,
ERC i JxCat i que el grup que lidera
a la cambra catalana Inés Arrima-
das ha cedit una de les seves pro-
postes d’integrants al PSC. Altres
fonts han assegurat que el pacte
està encaminat, però no tancat
formalment.

ERC, a més de Saül Gordillo,
que ara és el director de Catalunya
Ràdio, sembla que proposarà
també al consell l’actual degana
del Col·legi de Publicitaris i Rela-
cions Públiques, Rosa Gomà.

La resta de noms que es perfi-
len són, per JxCat, els periodistes
Miquel Calçada i Sílvia Cóppulo;
pel PSC, el gestor cultural Xavier

Marcé; i per Cs, l’actual director de
TVE, Eladio Jareño, que va ser res-
ponsable de RTVE a Catalunya
fins que el març del 2016 va subs-
tituir José Ramón Díez com a di-
rector de TVE. 

La renovació dels integrants del
consell de govern de la CCMA
s’arrossegava des de feia mesos, ja
que l’actual consell té consellers
amb el mandat caducat, i un cop
siguin formalment proposats els
noms s’iniciarà el tràmit parla-
mentari per a la seva aprovació.

Crítiques
La diputada dels comuns al Par-
lament Marta Ribas va afirmar
ahir que l’acord de Cs, ERC i JxCat
per renovar el consell de govern
de la CCMA és un «nou pacte de

despatxos per repartir-se el po-
der». Ribas va sostenir que el pac-
te s’ha fet «entre aquells que diuen
que defensen els mitjans de co-
municació públics però que en re-
alitat l’única cosa que volen és
controlar-los ideològicament, i
aquells altres que els consideren
uns quiosquets que s’han de su-
primir», i va alertar que aquest

acord «degrada de nou» els mit-
jans de comunicació públics.

Per la seva banda, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya va ex-
pressar també ahir el seu rebuig al
repartiment de càrrecs  a la CCMA
en considerar que vulnera el res-
pecte democràtic per la ciutada-
nia i pels professionals que treba-
llen a l’ens públic.

Cs, ERC i JxCat pacten la renovació
del consell de govern de la CCMA
L’acord preveu que Saül
Gordillo sigui el president, i
el conseller proposat per
Cs és Eladio Jareño
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Torna el programa veterà Temps de neu,
i ho fa amb nou presentador, Víctor Pat-
si, que aparca la pilota i agafa els esquís
per acostar als teleespectadors totes les
novetats de la temporada de neu.

«Temps de neu» torna una
temporada més a Esport3
ESPORT3 | 21.35 H

És dolent prendre gluten o lactosa quan
no hi ha un diagnòstic d'intolerància? El
nou reportatge d’En el punto de mira
tractarà de donar resposta a aquesta i
altres preguntes. 

Els mites de la lactosa, el
gluten i l’oli de palma
CUATRO | 22.45 H 

TV3 emetrà un altre capítol de Quan ar-
ribin els marcians, el programa cultural
en forma de càpsula del temps que s’en-
via a l’espai amb l’esperança que un dia
algú la trobi i entengui els humans. 

Lluís Gavaldà, a «Quan
arribin els marcians»
TV3 | 00.00 H 

10.15 Khumba.PO La Khum-
ba és una zebra amb només la
meitat del seu cos a ratlles a qui
tots culpen per la falta de pluges. 
11.35 Els germans Kratt.O
12.25 Els Croods: L’origen. O
13.10 Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.O
13.55 El detectiu Conan.O
14.45 El Petit Príncep.O
15.53 Tom i Jerry: l’anell màgic.
PO Un mestre bruixot enca-
rrega la custòdia d’un poderós
anell al Tom, que queda horro-
ritzat en veure que la joia queda
enganxada al cap del Jerry.
16.54 Pat, el gos.O
17.45 Pirata i Capitano.O
18.30 El Mic i els seus amics.
18.56 El drac Digby.O
19.38 Les Sisters.O
20.25 El detectiu Conan.O
21.25 L’últim llop.P O Any
1969. Chen Zhen, un estudiant
jove de Pequín, és enviat a la
Mongòlia interior per educar una
tribu de pastors nòmades. Allà,
el Chen ha d’adaptar-se a una
vida hostil i vertiginosa, una vida
condicionada per una de les cria-
tures més temudes i reverenciades
de la terra, el llop.
23.15 10.000 a. C.PO Odissea
ambientada en una edat de mites.
En una tribu de les muntanyes, el
jove D’Leh troba l’amor en l’Evolet.
Una banda de guerrers assalta el
seu llogaret i la segresta, així que
el D’Leh decideix liderar un petit
grup de caçadors per perseguir-
los. Quan s’aventuren en terres
desconegudes, descobreixen que
hi ha més civilitzacions.
00.55 Cristina de Suècia: Una
reina lliure.O
02.25 Bon cop de falç. La his-
tòria de l’himne.O

08.10 Los más...
11.30 Ahora caigo.O
13.40 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.O
15.45 Deportes.EO
15.55 El tiempo.O
16.00 Multicine.P A casa por
Navidad. La Betsy ha conegut un
jove soldat que està de pas per
la ciutat. Però tem que la seva
mare no aprovi la seva relació, ja
que el seu pare, també militar,
va morir en combat quan ella
era petita. 
17.30 Multicine.PUna Navidad
de locos. Quan la seva única filla
se’n va per primera vegada durant
el Nadal, el matrimoni Krank de-
cideix no celebrar la festivitat i
anar-se’n de vacances. No obstant
això, en l’últim moment la seva
filla canvia d’opinió i decideix tor-
nar a casa.
19.30 Multicine.PUn romance
de Estado.La cancellera alemanya
manté una pugna amb un ad-
versari polític a compte d’un acord
energètic europeu. És llavors quan
el recent elegit president de França
arriba a la convenció. 
21.00 Antena 3 Noticias 2.O
21.30 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació d’actualitat
esportiva.
21.40 El tiempo.O
21.45 El hormiguero 3.0.
22.40 El código Da Vinci.P
01.30 Anna Karenina.P Narra
la història d’Anna Karenina, una
jove preciosa i vivaç que porta la
vida desitjada per totes les seves
contemporànies. Està casada amb
el Karenin, un important funcio-
nari amb qui ha tingut un fill, i la
seva posició social a Sant Peters-
burg és envejable. 
03.30 Live Casino.

06.30 Xplora tecnología.
06.35 I love TV: lo mejor.
07.45 Got Talent España. (R)
13.30 Socialité.
15.00 Informativos Telecinco.
15.40 Deportes.E Espai dedi-
cat a la informació esportiva.
15.50 El tiempo.O
16.00 Sálvame limón. Espai de
debat i discussió al voltant de te-
mes de l’actualitat del cor. A més,
inclou entrevistes a personatges
coneguts. El programa diari divi-
deix la seva emissió en dues parts
per delimitar i adaptar els con-
tinguts a les diverses franges ho-
ràries. 
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra. Concurs
en què els participants juguen
amb les paraules i acumulen
temps per enfrontar-se al Rosco,
la prova final. Amb Christian Gál-
vez. 
21.05 Informativos Telecinco.
O
21.40 El tiempo.O
21.50 Deportes. E O Espai
dedicat a la informació esporti-
va.
22.00 Gran Hermano VIP 6.Mó-
nica Hoyos, Miriam Saavedra i el
Koala coneixen la decisió de l'au-
diència. Un d'ells abandona avui
la casa i els altres dos concursants
es converteixen en finalistes, al
costat del Suso i l'Asraf. Així, els
quatre participants encaren la
recta final del reality, per acon-
seguir el preuat maletí.
01.45 Gran Hermano VIP 6: di-
recto.
02.35 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. 

10.05 El encantador de perros.
11.00 Callejeros viajeros.
12.50 Especial Callejeros via-
jeros. «Maravillas del mundo».
14.00 Noticias Cuatro.O
14.45 El tiempo.O
14.55 Noticias Cuatro deportes.
EO Programa d’informació i
actualitat esportiva.
15.30 Deportes Cuatro.E O
Espai dedicat a la informació d’ac-
tualitat esportiva.
15.45 Diciembre galáctico.P
Star Wars Episodio II: El ataque
de los clones. Són mals temps
per a la República, ja que forces
separatistes intenten assassinar
la reina Padmé Amidala. Per
evitar atemptats, la seva seguretat
és encomanada a dos cavallers
jedi.
18.15 Home cinema.P Catás-
trofe inminente. L’òrbita de la
Terra es veu modificada per un
gran planteja errant que ha can-
viat de trajectòria. Això provocarà
a la superfície terrestre una sèrie
de devastacions. Ara l’única so-
lució és que la Terra torni a tenir
la seva òrbita solar.
19.55 Noticias Cuatro.O
20.20 El tiempo.O
20.25 Deportes Cuatro.EO
20.30 Ven a cenar conmigo.
Aquesta nit l’amfitriona és l’Ana,
una productora teatral amb un
concepte del veganisme que
s’acosta al de la bruixeria. 
21.30 First Dates. El José Luis
arriba al restaurant amb un parell
de coses per sorprendre la seva
cita.  
22.45 En el punto de mira. «In-
tolerancias alimentarias y aceite
de palma», «Otros aceites», «El
veto de Trump» i «Comida leja-
na».

08.00 Las islas más salvajes.
(R)O
09.00 Pueblo de Dios. (R)O
09.30 Las locuras de Don Qui-
jote.PO Documental que fa
un paral·lelisme entre el perso-
natge del Quixot i el seu autor,
Miguel de Cervantes.
11.20 Documenta2. (R)O «Ani-
males irresistibles».
12.10 Destino: España.O «Ca-
narias».
13.10 Diario de un nómada.O
«Ruta de los exploradores de
América. Martirio de Pedro de
Valdivia».
13.40 Imprescindibles. (R)O
«Iñaki Gabilondo, el afán por en-
tender». 
14.40 Shasei: el sonido del
mundo. (R)O
15.45 Saber y ganar.O
16.30 Grandes documentales.
18.10 Joana Biarnés, una entre
tots.P Es va colar a la suite
dels Beatles, va enganyar Roman
Polanksi, va ser fotògrafa de Rap-
hael, va triar el vestit de Massiel
a Eurovisió, Clint Eastwood va
besar els seus llavis. Va ser amiga
de Xavier Cugat, Joan Manuel Se-
rrat, la duquessa d’Alba, Fernando
Rey, el Cordobés, Lola Flores i
Salvador Dalí. 
19.05 Código final.O
20.00 Espacios naturales: hue-
llas trashumantes.O «La ca-
ñada de las merinas».
20.30 La 2 noticias.O
21.05 Brain Games.O
21.25 Ese programa del que us-
ted me habla.O
22.00 Documaster.O «40 años
de democracia» .
23.40 Gigantes de La 2.O«Luis
María Ansón. El sabio de las pa-
labras». 

06.00 Notícies 3/24.O
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.O
15.45 Quatre vides.PO Un
home de negocis aposta tot el
que té en una cursa de cavalls,
un gàngster descobreix que pot
veure el futur, una cantant de
música pop és víctima d’un cap
del crim, i un metge ha de salvar
la vida del seu gran amor.
17.30 Dos dies, una nit.PO
Amb el suport del marit, la Sandra
només disposa d’un cap de set-
mana per convèncer els seus
companys que renunciïn a una
prima perquè ella pugui conservar
la feina.
19.05 Endevina qui ve al casa-
ment.PO La Lisa i el Hrvoje
se’n van a viure junts i fan una
festa per inaugurar el pis. Allà, i
davant de tothom, el Hrovje li
proposa matrimoni. Els pares
d’ella, uns hippies separats, ac-
cedeixen a anar junts a la cele-
bració. La família del Hrovje és
molt catòlica i molt conservadora,
de manera que la boda suposa
un xoc entre dues famílies molt
diferents.
20.45 Videoescoles Marató.O
21.00 Telenotícies vespre. O
22.00 Polònia.O
22.40 La nit dels Òscars. O
Òscar Andreu i Òscar Dalmau
responen als espectadors tots els
seus dubtes i preguntes sobre el
món que els envolta, des del seu
punt de vista tan peculiar i ca-
racterístic. Però els Òscars no es-
tan sols, sinó que un equip de
col·laboradors i col·laboradores
donen resposta a tot tipus de
preguntes i comentaris que arri-
ben a través de les xarxes i del
públic que hi ha a plató.

06.00 Noticias 24 horas.O
09.50 Comando actualidad. (R)
O «Cómo como».
10.55 Especial informativo.«40
aniversario de la Constitución».
13.00 Españoles en el mundo.
(R)O
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
16.00 Sesión de tarde.P O
Un horizonte muy lejano.A prin-
cipis del segle XX, el Joseph i els
seus germans malviuen conreant
les terres del poderós senyor
Christie. No obstant això, quan
el pare del Joseph mor a mans
dels sequaços del terratinent, el
jove decideix venjar-se’n.
18.10 Sesión de tarde.P O
Sonido de la Navidad. La Lizzie,
una jove professora de piano,
acaba de ser contractada per fer
classes de piano a l’Abigail, una
adolescent el pare de la qual, el
Brad, gairebé no té temps per a
ella per culpa de la seva dedicació
als negocis. Quan el Brad i la
Lizzie es coneixen, sorgeix entre
ells una forta atracció mútua.
19.40 Sesión de tarde.P O
Sweet Home Carolina. La Diane
està saturada de treball i amb
prou feines té temps per a les
seves filles. Tot d’una li sorgeix
l’oportunitat de viure més còmo-
dament quan hereta la casa de
la seva tia a Carolina. 
21.00 Telediario 2.O
22.05 Los Minions.PO
23.35 Los ángeles de Charlie.
La Natalia, la Dylan i l’Alex són
tres investigadores privades amb
una missió: localitzar el Knox, un
geni de la informàtica que va ser
segrestat després d’inventar un
sistema d’identificació per veu.


