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#013.44 LateMotiv.
14.44 La resistencia.
15.50 Pel·lícula: Una
pareja de tres.17.45
Pel·lícula: Blues Brothers
2000 (El ritmo continúa).
19.45Marymemata:
El río Estigia.20.31
Blue Bloods: familia de
policías: El precio de la jus-
ticia.22.00 LocoMundo.
22.30 Ilustres ignorantes.
23.00 LateMotiv.0.00 La
resistencia.
MOVISTARDEPORTES
11.40 El Quinto Cuarto.
12.00NBA: NewOrleans
Pelicans-Memphis
Grizzlies.14.30NFL:
Dallas Cowboys-Seattle
Seahawks.18.00 Liga
Endesa: Divina Seguros
Joventut-Valencia Basket
Club.19.45 El Quinto
Cuarto.20.05 Informe
Robinson: Detrás de la
máscara.20.45NBA al
día.21.15 EuroLeague:
Herbalife Gran Canaria-
RealMadrid.
MOVISTAR
CINEDOC&ROLL 11.40
La Script enMovistar+.
12.40 JuanDiego Flórez.
Concierto deMúnich.
14.00 La Resistencia.
15.05Video killed the
radio star.15.30 Pel·lícula:
¡Que te den profe! III.
17.30 Pel·lícula:Mundo
delmañana.17.52
Pel·lícula: En un AirBnb.
18.07 Pel·lícula: Vida a
medias.18.19 Pel·lícula:
La propina.18.35Video
killed the radio star.19.00
Pel·lícula:Maria by Callas.
21.00 La Resistencia.
22.00 Pel·lícula: Hannah.
23.40 Pel·lícula: The
Spacewalker.

COMEDY CENTRAL 15.30
Pel·lícula: Los Dalton
contra Lucky Luke.16.55
Teachers: Piloto.17.40
El príncipe de Bel Air:
Viva las deudas.18.35
Pel·lícula: La pareja del
año.20.10 La que se
avecina: Un tiburón, un
desahucio y las gambas
del apocalipsis.22.05
Pel·lícula: AñoMariano.
23.55 Central de cómicos.
BABY TV 17.00 Explo-
rando con BabyHood.
17.30Descubriendo con
Vegibugs.18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas.18.30 Juegos de
adivinanzas con Tulli y sus
amigos.19.00 La hora de
la diversión y las nanas en
familia.
CANAL PANDA17.10
NaturGato.17.34 Panda
Kitchen con JuliaMaca-
roni.17.58 SuperWings.
18.49Robocar Poli.19.15
NaturGato.19.40Hey
Duggee.20.25Masha y
el Oso.20.47 Los cuentos
deMasha.21.05 Las
historias espeluznantes de
Masha.
HISTORIA 17.16Viaje al
interior del Holocausto.
18.51 Superbombas.
20.24 Los archivos de
Tesla.0.33 Superbombas.
NATGEOWILD 17.10 Los
animalesmás peligrosos
delmundo.18.03
Tiburones espeluznantes.
18.57Manadas.19.51
Pecesmonstruosos.20.49
Tiburones espeluznantes.
21.41 El increíble doctor
Pol.22.34Una veterinaria
todoterreno.23.25 El club
de la lucha animal.0.14
Manadas.

12.00 El partit del Barça
B: Barça B-CD Castelló
(2018/19). (Rep.)13.45
600’’: Getafe CF-FC Bar-
celona (2018/19).14.00
BarçaNews Flash.14.15
El partit de bàsquet: CB
San Pablo Burgos-Barça
Lassa (2018/19). (Rep.)
16.00 Barça News
Flash.16.15Més club:
Cursa Barça.16.45600’’:
Getafe CF-FC Barce-

lona (2018/19).17.00 El
partit: FC Barcelona-Reial
Madrid CF (1993/94).
18.45600’’: Llevant
UD-FC Barcelona (Copa
del Rei 2013/14).19.00
Promeses.19.30Hora B.
La tertúlia.20.30Hora B.
21.15 El partit d’hoquei:
Barça Lassa-CE Lleida Llista
Blava (2018/19).23.00
Porta 104: La festa del
5 a 0.

10.00 BTVDirecte.10.05
Terrícoles.10.35Àrtic.
11.20 SlowBTV.11.45
Codi de barris.12.45 Com
funcionen lesmàquines.
13.10Va passar aquí.
13.45 BTVNotícies 73.
14.00 BTVNotícies
migdia.14.25 La porteria.
(ST)15.25 Primera sessió.

17.25 Trèvols de 4 fulles.
17.50 SlowBTV.18.05
Curtmetratges.18.30
Terrícoles.19.00 Com
funcionen lesmàquines.
19.30 BTVNotícies vespre.
20.15 El temps.20.20
BTVNotícies 73.20.35
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
22.20 Primera sessió.

8.04 En Grizzy i els
lèmmings. (ST)8.39
Comptemamb la Paula.
(ST)9.00 El xai Shaun.
9.41 Pat, el gos. (ST)
10.02 Loopdidoo. (ST)
10.23 El Zack i el Quack.
(ST)10.54 El xou del Sr.
Peabody i en Sherman.
(ST)12.00 L’Òliba i
companyia. (ST)12.32
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.
(ST)12.55Doraemon.
(ST)13.45 Avatar: l’últim
mestre de l’aire. (ST)
14.30 El detectiu Conan.
(ST)15.20 Bola de drac
Z. (ST)16.10Dinotrux.
(ST)16.34 Kazoops! (ST)
16.58 Comptemamb la
Paula. (ST)17.30Mic.
17.58Oddbods. (ST)
18.33 Kikoriki. (ST)19.05
Lamàgica Do-Re-Mi. (ST)
19.30 Info K. (ST)19.43

En Grizzy i els lèmmings.
(ST)20.16Undrama total
d’illa. (ST)21.03 El de-
tectiu Conan. (ST) 21.55
Pel·lícula: La jaqueta de
molts colors de Dolly
Parton. Basada en la vida
deDolly Parton, aquesta
pel·lícula narra la història
de la família Parton,
unida en la seva lluita per
superar una tragèdia dev-
astadora. Gràcies al poder
curatiu de l’amor i la fe, i
a un abric esparracat, la
Dolly va arribar a convertir-
se en la llegenda que és
avui. (ST)23.20 Pel·lícula:
Per fi sols! El Joseph i la
Beth famolts anys que
estan casats i tenen dues
filles grans, la Grace i
l’Ellie. Un dia d’hivern a
Denver, Colorado, la Beth
i la Grace rescaten un gos
de carrer de l’autopista.

Pantalles

BARCELONA Redacció

Després d’acollir una reeixida
edició VIP, que es va acabar el
mes de desembre, el programa
Gran Hermano torna a obrir la
casa de Guadalix de la Sierra a
16 concursants famosos més,
aquesta vegada units per lli
gams sentimentals –parelles o
exparelles–, que protagonitza
ran GH dúo, una nova versió
del reality show que conduiran
Jorge Javier Vázquez (gales) i
Jordi González (debats i últi
ma hora) a partir d’aquesta nit
a Telecinco des de les 22 h.
Tenint en compte les carac

Telecincoprolonga l’èxit de ‘Gran
Hermano’ ambunaversió ‘duo’

terístiques d’aquest nou con
cepte adoptat pel format de
GranHermano, la casa deGua
dalix de la Sierra incorporarà
elements i estances que per
metran als concursants gaudir
de moments en parella. GH
dúo s’estrena avui amb una
gala en què es confirmarà la
llista de tots els concursants
que començaran una nova vida
vigilada. En aquesta llista ja se
sap que hi haurà Kiko Rivera i
la seva dona, Irene Rosales;
Antonio Tejado i la seva pare
lla actual, Candela Acevedo;
Ylenia Padilla amb un acom
panyant encara no revelat, i

Sofía Suescun i la seva expare
lla Alejandro Albalá. Tots llui
taran per conquerir el suport
majoritari de l’audiència, que,
com sempre, tindrà l’última
paraula per escollir el guanya
dor dels 100.000 euros de
premi.
Produït en col∙laboració amb

Zeppelin, el concurs tindrà
una cobertura 360o a la televi
sió –amb gales, debats iÚltima
hora a Telecinco i resums dia
ris a Divinity– i en l’entorn di
gital, amb el senyal 24 hores en
directe a Mitele, l’aplicació de
GH dúo i YouTube. A part del
gir en el plantejament de la
convivència, el concurs pre
sentarà una altra novetat: per
primera vegada una edició es
panyola del format es podrà
seguir a l’estranger a través de
CincoMas, el canal internacio
nal de Mediaset España.c

CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrillatv.lavanguardia.com/

SÈRIES

CristinaPuigsubstitueixLauraRosel
comapresentadorade ‘FAQS’deTV3
El Terrat canvia la conductora del programa líder del cap de setmana

BARCELONA Redacció

Elprograma líderdelprime time
del cap de setmana a Catalunya,
Preguntes freqüents, deTV3, tor
na aquest dissabte del parèntesi
de Nadal amb nova presentado
ra. La periodista Cristina Puig
(Barcelona, 1972) substitueix la
també col∙lega deprofessióLau
raRosel,queesvafercàrrecdela
conducció de FAQS el 20 de ge
ner del 2018, després de la sorti
dadeRicardUstrell.
Ahir a la tarda El Terrat, la

productora d’Andreu Buenafu
ente, que dirigeix aquest espai,
va emetre una nota en aquest
sentit, però no va especificar els
motius d’aquest canvi inesperat,
mésenllàd’expressar la intenció
de “reforçar l’entreteniment a

l’hora d’explicar l’actualitat”.
“En aquest programa –es diu al
comunicat d’El Terrat– el perfil
de la persona que presenta té un
papermolt important a l’horade
definirel format, iperaixòs’opta
per aquesta renovació, com s’ha
fet enels casosanteriors”.
Cristina Puig, la nova presen

tadora, és llicenciada en Ciènci
es de la Informació per la UAB.
Té una llarga trajectòria profes
sional, que ha desenvolupat so
bretot a la ràdio i a la televisió.
Des del seu pas com a redactora
d’informatius a Catalunya Rà
dio,vaparticiparenprogramesa
TV3 com Jo vull ser,El club oLa
Marató. La seva trajectòria tam
bé inclou Betevé, RAC1, TVE a
Catalunya (Gent de paraula, El

debatde la1 i59segons) idiverses
col∙laboracions amb mitjans de
premsaescrita,entreelsqualsLa
Vanguardia. Actualment Puig és
contertuliana del programa El
mónaRAC1.

Desqueesvacomençaraeme
tre, FAQS ha registrat resultats
d’audiència excel∙lents. La mit
jana de la temporada 20172018
va ser d’un 19,4% de quota de
pantalla (336.000 espectadors).

Durant la temporada actual, del
setembre al desembre del 2018,
ha tingut una mitjana d’un
18,8%. El programa, amb tot, ha
estatenvoltatenalgunespolèmi
ques i acusacionsdeparcialitat.
La substituciódePuigperRo

sel és pròxima en el temps als
canvis preacordats entre Junts
per Catalunya i ERC per a la re
novaciódel consell de governde
la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals (CCMA).
Aquest prepacte es va donar per
fetel6dedesembre,peròestàen
l’aire:apropostad’ERC,elperio
dista Saül Gordillo, director de
CatalunyaRàdio, havia depresi
dir la Corporació. Va ser Gordi
llo qui l’estiu del 2017 va anun
ciarlaincorporaciódePuigaCa
talunya Ràdio, però finalment la
CCMA no va concretar el con
tracte.c

ÀLEX GARCIA / ARXIU

La periodista Cristina Puig fotografiada a Barcelona l’estiu passat

KLA / GTRES

Jorge Javier Vázquez

Rosel amb la polèmica samarreta amb la cara de Puigdemont

La productora
diu que “reforçarà
l’entreteniment”
sense precisar els
motius del relleu


