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Pantalles

#011.20Historia de
Egipto.12.25 LateMotiv.
13.25 La resistencia.
14.30 Fama, ¡a bailar!
15.30 Pel·lícula: La
última llamada.17.02
Pel·lícula: Valkiria.18.58
Blue Bloods: familia
de policías: El chico del
sótano.20.30WifiLeaks
noticias del futuro.21.00
Fama, ¡a bailar!22.00
Radio GaGa.23.00 Late
Motiv.0.05 La resistencia.
TCM12.35Amenábar
presenta.12.40 La
ventana indiscreta.14.35
Blue Ruin.16.05Good
morning Vietnam.18.05
Medianoche en el jardín
del bien y delmal.20.35
This Is Spinal Tap.22.00
TheDuke of Burgundy.
23.45 Sospecha.
MOVISTARACCIÓN
15.00Hombres de negro
II.16.30Asalto al tren
Pelham123.18.20 Los
extraños.19.50Gui en
Hollywood.20.10Ruta
suicida.22.00Valer-
ian y la ciudad de losmil
planetas.0.20 Estreno en
salas.0.30Underworld.
AXN11.31 Castle:
Elegidos para lamuerte.
15.58 Pel·lícula: Por la
cara.17.41 Chicago Fire:

Dejar el cuerpo.19.31
Mentes criminales: No
hay nada comoel hogar.
22.06Navy, investigación
criminal: Sight Unseen.
23.01 Einstein: Einstein.
0.00Navy, investigación
criminal: Sight Unseen.
DISNEY XD17.40Disney
MickeyMouse.17.47 Fu-
riki.18.10 Campamento
Lakebottom.18.59Grav-
ity Falls.19.45Marvel’s
Spider-man.20.08 Furiki.
20.34 Phineas y Ferb.
21.22 Lab Rats: Bionic
Island.22.10Mech-X4.
22.33 Ja Ja Show.
NICKELODEON13.50
ToonMarty.14.15Una
casa de locos.14.40 Los
Thundermans.15.05Vikki
RPM.15.55 Escuela de
rock.16.20Nicky, Ricky,
Dicky y Dawn.16.50
Pumpkin Reports.17.15
Bob Esponja.17.40 Los
Thundermans.18.35 Las
tortugas ninja.19.00 Bob
Esponja.19.25Una casa
de locos.20.15 Elmisterio
de los Hunter: El ritual.
20.40Henry Danger.
21.30 Los Thundermans.
21.55Nicky, Ricky, Dicky
y Dawn.22.20 Escuela
de rock.22.45 Vikki RPM.
23.25 Pumpkin Reports.

IBERALIA TV 13.09 El
jabalí en el centro de As-
turias.13.41Montería en
los quintos deMedellín.
14.14Guadalcacín desde
pato.14.46 Pequeñas
viajeras.15.17Descaste
de conejos en Alcabón.
15.55 Calamares a egin
invernal.16.23 La buena
gestión.16.57 Tajikistan
III el ultimo lance.17.27
Preparación de una salida
en kayak.18.01 Ibicencos
cazando en equipo.18.35
Razas de caza: el teckel.
19.07 Pesca na Ilha da
Sal.19.57Descaste de
conejos en laMan-
chuela Conquense.20.31
Jabalíes turcos.21.06
Operación tres kilates.
VIAJAR 11.28 Trenes,
rutas extremas.12.12Un
chef sobre ruedas.12.57
El chef comprometido.
14.28 Los lugaresmás
cool del planeta.15.12
Grandes viajes en tren.
17.05 Trenes, rutas
extremas.18.46Rick
Steve: Festivales europeos.
19.45 Sobrevolando la
GranMuralla.20.41 El
mundo desde el aire.
22.00Genius: Picasso.
0.08 Turquía con Simon
Reeve.

11.45800’’: RC De-
portivo de la Corunya-FC
Barcelona (17/18).
12.00 Barça News Flash.
12.05RecordaMíster:
Louis Van Gaal.14.00
Barça News.14.20 La
prèvia: RCDeportivo de
la Corunya-FC Barcelona

(17/18).14.35 Tots els
gols deMichael Laudrup.
15.00 Barça News. (Rep.)
15.20 El proper rival: RC
Deportivo de la Corunya-
FC Barcelona (12/13).
17.00 Barça News. (Rep.)
17.20 El 9: Julio Salinas,
el 9 deWembley.17.50

Wembley 92: Va ser
mític.18.45 Jugadors de
llegenda: Schuster.19.15
La prèvia: RCDeportivo de
la Corunya-FC Barcelona
(17/18).19.30Hora B.
21.00 El partit juvenil:
Chelsea FC-Juvenil A.
(Rep.)23.00Hora B.

13.45 BTVNotícies 73.
(Rep.)14.00 BTVNotícies
migdia. (ST)14.25 La
porteria. (ST)15.25 Punt
demira. Kuchu. (ST)
(Rep.)17.00 SlowBTV:
Punt de vista-Excavació

arqueològica al Born.
17.30Volcans: L’enigma
i la resposta. (Rep.)
18.00Deuwatts:Màgia
i neurociències. (Rep.)
18.30 Terrícoles.19.00
Cases ecològiques: South

Salem. (Rep.)19.25Va
passar aquí.19.59 BTV
Notícies vespre. (ST)20.25
El temps. (ST)20.30 BTV
Notícies 73. (ST)20.45
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
22.20 Codi de barris.

6.01Megaminimals.
6.47 Pat, el gos. (ST)7.25
Doraemon. (ST)8.10 Els
germans Kratt. (ST)8.35
Pirata i Capitano. (ST)
8.57 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
(ST)9.40Raa Raa, el lleó
escandalós. (ST)10.25
El xai Shaun.11.13
Geronimo Stilton. (ST)
12.01 Espies de veritat.
(ST)12.46 Les aventures
del Gat ambBotes. (ST)
13.15 El detectiu Conan.

(ST)14.00 Shin Chan. (ST)
14.52 Bola de drac Z. (ST)
15.40Vicky, el víking. (ST)
16.17 Yakari. (ST)16.54
El petit drac Coco. (ST)
17.18 Pirata i Capitano.
(ST)17.41 La caleta de
la Lily. (ST)18.02 ElMic i
els seus amics.18.30Di-
notrux. (ST)18.53 El drac
Digby. (ST)19.05 Salve,
rei Julien! (ST)19.30 Info
K. (ST)19.44 Kody Kapow.
(ST)20.26 Prodigiosa: Les
aventures de Ladybug i

Gat Noir. (ST)20.55 El de-
tectiu Conan. (ST)21.25
Com si fos ahir. (ST)22.00
Comtes. L’origen de Cata-
lunya: O comte o res. (ST)
22.30 Comtes. Converses.
23.00 Cronos: El somni
de Champlain. (ST)0.00
Cinema amitjanit:Mama:
Fa cinc anys, les germanes
Victoria i Lilly van desa-
parèixer sense deixar cap
rastre, elmateix dia en
què els seus pares van ser
assassinats.
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TVE: el consell d’informatius
denuncia “censura” aEuropa
L’Eurocambra també rep la queixa d’un ciutadà sobre TV3

BRUSSEL∙LES Redacció i agències

El consell d’informatius de Televi
sió Espanyola (TVE) va denunciar
ahir al Parlament Europeu “la ma
nipulació i la censura” a la informa
ció que s’emet per RTVE. Repre
sentants dels treballadors de la ca
dena pública es van reunir amb la
presidenta del Comitè de Petici
ons, Cecilia Wikström, per parlar
del cas, que lacambra javaadmetre
a tràmit fa dos mesos i que actual
ment està en fase d’estudi. També
ahir el PP va fer públic que l’exdi
putatdel seupartit perGirona, Ser
gio Santamaría, va presentar una
“queixa ciutadana” a l’Eurocambra
sobre la falta de neutralitat de mit
jans de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA),
comTV3 i Catalunya Ràdio.
Alejandro Caballero, del consell

d’informatius de RTVE, va voler
recordar en roda de premsa que
amb aquesta acció els treballadors
demanen que el Parlament Euro
peu “exigeixi al Govern espanyol
que es compleixin principis que
són fonamentals en els valors euro
peus, com la imparcialitat, la plu
ralitat i la independència, a què

qualsevol televisió pública ha d’es
tar obligada”. El pas següent serà
una audiència a la Comissió de Pe
ticions, prevista per a mitjans de
maig, desprésde la qual s’elaborarà
un informe de la Comissió Euro
pea, que no és vinculant però sí
preceptiu.
Els treballadors deTVEvancitar

diversos exemples del que consi
deren que és manipulació i van
destacar la falta de pluralitat a les
tertúlies. “Lespersones que actual
ment dirigeixen RTVE volen ama
gar informacions que després són
notícia”. Entre els casos citats hi ha
l’ocultació fins al minut 15 d’un in
formatiu del lliurament de part de
l’arsenal d’ETA l’abril del 2017. “El
que estem demanant és el respecte
dels drets fonamentals, com és re
bre una informació veraç i no esbi
aixada políticament”, va concloure
Caballero.
Coincidint amb aquesta visita

dels treballadors de TVE a Brus
sel∙les, el PP va emetre un comuni
cat en què informava que el seu ex
diputat Sergio Santamaría havia
registrat al Parlament Europeu
unapetició per estudiar lamanipu
lació i la falta de neutralitat dels

mitjans de comunicació públics ca
talans que depenen de la CCMA.
L’Eurocambrahauràdedecidir ara
si admet a tràmit aquesta petició o
no.
Sobre aquest tema, l’eurodiputa

da del PP i vicepresidenta del Co
mitè de Peticions de l’Eurocambra,
Rosa Estaràs, va assegurar que la
queixa sobre els mitjans catalans
“detalla nombrosos fets i indicis”
que apunten que TV3 i altres mit
jans “han estat exclusivament al
servei del Govern per promoure la
independència i que, per tant, no
ha treballatperdonaruna informa
ció completa i veraç al conjunt dels
catalans”.
En la petició, Sergio Santamaría

es queixa d’El matí de Catalunya
Ràdio, de Mònica Terribas, i de
programes de TV3 com InfoK, Pre
guntes freqüents, Està passant i Tot
es mou. El document també critica
la cobertura dels serveis informa
tius de TV3, l’emissió de l’anunci
del referèndum de l’1 d’octubre i
l’ús del terme “presos polítics” per
referirse a les persones processa
des per la seva participació en la
declaració d’independència de Ca
talunya.c

PATRICK SEEGER / EFE

Vista general d’un ple del Parlament Europeu a Estrasburg

El procés afecta la llibertat de premsa, segons l’RSF
]Espanya ha perdut dues posi
cions en la classificaciómundi
al de la llibertat de premsa 2018
deReporters Sense Fronteres
(RSF) i es col∙loca al lloc 31 de
180 països coma conseqüència
del fet que “els últimsmesos
del 2017 han estat especialment
foscos per a la llibertat de
premsa aCatalunya”. Així ho
manifesta l’informe que elabo
raRSF i que apunta que “els
periodistes van ser víctimes
col∙laterals del conflicte entre
el Govern central i el català
creat pel referèndum il∙legal de
l’1 d’octubre i la declaració
unilateral d’independència”.
L’estudi destaca que “un gran
nombre de periodistes demit
jans no independentistes han
patit linxaments a les xarxes

socials, de vegades impulsats
per responsables de premsa del
Govern català”. Aixímateix,
recorda que diversos periodis
tes van ser agredits físicament
durant la cobertura del refe
rèndum,mentre que d’altres
van ser intimidats en la seva
feina per part de la policia.
“Lesmultituds furioses han
obstaculitzat la feina de repor
ters de tots els canals nacionals
i catalansmentre cobrien les
manifestacions a favor o en
contra de la independència”,
subratlla.
“El referèndumde l’1 d’octubre
va exacerbar les tensions i va
crear un ambient asfixiant per
als periodistes; el discurs des
inhibit de les autoritats catala
nes va fer que augmentés l’as

setjament a les xarxes socials
contra els periodistes no inde
pendentistes”, recalca.
D’altra banda, l’informe també
qualifica de “preocupant” la
detenció a Espanya d’Hamza
Yalçin i DoganAkhanli, dos
periodistes d’origen turc per
seguits pel règimd’Erdogan
permotius polítics. No obstant
això, l’organització també con
sidera que hi ha hagut bones
notícies, com la reforma de la
llei deRTVE, aprovada per
consens al Parlament.
“Una altra història és la llei
mordassa (llei de Seguretat
Ciutadana), la reforma de la
qual continua bloquejada i que
encara representa una forta
amenaça per a la llibertat de
premsa aEspanya”, avisa.
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