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#015.38Pel·lícula: Los
descendientes.17.30
Pel·lícula: Una cuestión
de tiempo.19.28Blue
Bloods: familia de policías:
Secretos a voces.21.00
Cuando yano esté.22.00
El poder de lamúsica.
23.01 LateMotiv.
#VAMOS
15.45 El Partidazo de
Movistar.17.00NFL: Pitts-
burghSteelers-BuffaloBills.
19.00 El tercer tiempo.
20.30Noticias#V20:30.
21.30 El día después.
23.00#VGoleadoras.
23.30 Luis Suárez. Nuestro
Balón deOro.0.30 El día
después.
MOVISTARDEPORTES
15.45NBA:NewOrleans
Pelicans-OrlandoMagic.
18.15NBAal día.18.45
Liga Endesa: Barça-
UnicajaMálaga.20.25 El
Quinto Cuarto.20.45NBA:
Golden StateWarriors-
Sacramento Kings.22.30
NBAal día.23.00NFL:
Pittsburgh Steelers-Buffalo
Bills.
MOVISTAR LIGADE
CAMPEONES
15.30UEFAChampions
League.16.00UEFA
Europa League.16.30
Bundesligaweekly.17.00
Resumen Ligue1.18.00
ResumenSerie A.19.00 El
tercer tiempo.20.30Re-
sumenBundesliga.21.30
Bundesligaweekly.22.00
UEFAChampions League.
22.30UEFA Europa
League.23.00 El tercer
tiempo.0.30Bundesliga
weekly.
BABY TV
17.00 Explorando
conBabyHood.17.30

Descubriendo 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.20.00 La hora
del arte, la actividad y la
música.
DISNEY CHANNEL
16.00 Los Green en
la gran ciudad.17.00
Prodigiosa: Las aventuras
de Ladybug.17.30 El
bebé jefazo: vuelta al
curro.18.30PJMasks.
19.00Bebés Llorones
LágrimasMágicas.19.06
Vampirina.19.20 Kung
FuPanda: las zarpas del
destino.19.43 StarWars:
Galaxy of adventures.
19.50 El bebé jefazo:
vuelta al curro.20.20 Jaja
ShowStarWars: Pringue
EnPeligro.20.33 Flipante
Noa.20.45 El bebé jefazo:
vuelta al curro.21.15
Prodigiosa: Las aventuras
de Ladybug.
DECASA
16.00 ¿Quién quiere com-
prarmi casa?17.00Viste
tu fiesta.17.30Customiza
tu casa.18.00Decoración
navideña con LillaMoreno.
18.30 Conel toque de
Chus.19.00Decoración
fácil.19.30 Tomanota.
20.00Decoración creativa.
20.30Vender para com-
prar.21.30Viste tu fiesta.
22.00 Flores deNavidad.
22.30Reciclarte.
NATIONALGEOGRAPHIC
15.43Mayday: catástrofes
aéreas.16.41Del D-Day a
Berlín: la últimabatalla de
Hitler.22.00 Supervivencia
en la II GuerraMundial.

11.45 Elmarcador.
13.00600’’.13.15 El 9:
Meho Kodro, l’últim9
de Cruyff.13.45600’’:
FC Barcelona-Real
Madrid CF.14.00 Barça
News.14.15 El partit de
futbol femení: Femení
B-Parquesol. (Rep.)16.00
BarçaNews.16.15Gols
de clàssic: 1980-2018.
17.15Històries delMini:
El bressol del Dream

Team.17.30 El partit de
futbol sala: Viña Albali
Valdepeñas-Barça. (Rep.)
19.00Aquí Palau.19.30
Hora B.20.15Hora
B. La tertúlia.21.15 El
partit de bàsquet: Barça-
UnicajaMálaga.23.00
Aquí Palau.23.30Hora
B. (Rep.)0.15Hora B. La
tertúlia. (Rep.)1.15 El 9:
Meho Kodro, l’últim9 de
Cruyff.

11.0025 anys.11.3025
anys.12.00 La cartellera.
13.00 SlowBTV.13.30
Ambels teus ulls. (ST)
14.00 BTVNotíciesmig-
dia. (ST)14.15 BTVNotí-
cies 73.14.30 La porteria.
15.30Doc’s. (Rep.)15.50
Tube d’assaig.16.30 Slow
BTV.16.5525 anys.17.55

La cartellera. (Rep.)19.00
Ambels teus ulls. (ST)
(Rep.)19.30 BTVNotícies
vespre. (ST)20.15 El
temps. (ST)20.20 BTV
Notícies 73. (Rep.)20.35
Bàsics BTV.21.30Àrtic.
22.20 Primera sessió:
Bright Star.0.15 Feeel.
0.45Àrtic. (Rep.)

7.55Dino tren.9.00Mic.
9.52Doraemon. (ST)
10.41 L’Òliba i companyia.
(ST)11.15 Yakari. (ST)
12.02 En Grizzy i els
lèmmings. (ST)13.03
Prodigiosa: Les aventures
de Ladybug i Gat Noir.
(ST)14.08 Les Sisters.
(ST)15.05 Comptem
amb la Paula. (ST)16.16
Les tres bessones. (ST)
17.04 ElMic i els seus
amics.17.30Oddbods.
(ST)17.45 Els bons ossos
bruns: Un bosc de bojos.
(ST)18.20 Els germans
Kratt. (ST)19.30 Info K.
(ST)19.45 Robin Hood,
el trapella de Sherwood.
(ST)20.22 Prodigiosa.
(ST)21.26 En Grizzy i els
lèmmings. (ST)21.55 El
gran dictat. (ST)22.10 La
generació del canvi. (ST)
El punt d’inflexió de la

història recent de Rússia
va venir amb l’arribada de
Vladímir Putin al poder al
començament de segle.
Per restaurar la primacia
del Kremlin va prendre
mesures antiterroristes
que restringien la llibertat
de premsa i va trencar
el control sobre el poder
polític dels oligarques.
La seva política també
l’ha portat a enfronta-
ments ambalgunes de
les antigues repúbliques
soviètiques que han
esdevingut estats nous
independents.23.05
60minuts: El Brasilmés
ultra.0.0060minuts:
Una història inquietant.
(ST)0.50 La generació
del canvi. (ST) (Rep.)
1.45 Pel·lícula: Lone Star.
L’estrella que vamarcar
el camí.

Pantalles
Èxitde laprimeraediciódeLa
Marató itinerant idescentralitzada
Lesmalalties minoritàries van protagonitzar la 28a edició del programa de TV3

BARCELONA Redacció

Èxit de la primera Marató so
bre rodes. Per primer cop, el
programa solidari, que en
guany estava dedicat a les ma
lalties minoritàries, va sortir
dels estudis de TV3 de Sant
Joan Despí per trepitjar el
territori. Olot, Tàrrega, Reus i
Barcelona van ser seus d’una
edició que va estar connectada
gràcies al foraster Quim Mas
ferrer. El presentador va anar a
totes aquestes ciutats, va fer
500 quilòmetres dins un auto
car reconvertit en plató i va es
tar acompanyat de les mem
bres de la Balkan Paradise Or
chestra i, a partir de migdia, de
Bilal Sousan, un jove amb la
malaltia deMorquio.
A la presentació, Masferrer

va compartir les tasques amb
Jordi Basté i Marta Bosch a
Olot, Mònica Terribas i Núria
Solé a Tàrrega, i Josep Cuní i
Helena Garcia Melero. La pa
rada final va seralCasinoL’Ali
ança de Poblenou, a Barcelona,
on es van fer més de set hores
en directe i onMasferrer va es
tar acompanyat pel seu doble
(PepPlaza), MarcGiró,Elisen
da Pineda, Raquel Sans i Toni
Cruanyes, entre d’altres. Abans
d’encarar la recta final del pro
grama, quan més augmenten
les aportacions a La Marató, el
marcador superava els vuit mi
lions d’euros.
Sota el lema “Minories que

fan una majoria”, La Marató
2019 va arrancar a les vuit del
matí a Catalunya Ràdio i a par
tir de dos quarts de deu a TV3.

Més de setze hores amb testi
monis de persones anònimes,
però també d’algunes de cone
gudes, així com de metges i
d’investigadors, i una part més
festiva amb actuacions musi
cals, màgia, ballet, teatre i arts
plàstiques.
Entre els primers testimonis

hi va haver la presentadora de
televisió i ràdio Isabel Gemio,
que té un fill amb una malaltia
minoritària. Gemio va explicar
que com a persona coneguda
va decidir que no es podia que
dar al marge amb el seu dolor,
en la intimitat, “perquè es po
den canviar molt les coses si
tothom fa alguna cosa”.
Poc després va ser entrevis

tat el rumber el Petitet, que va
recordar que es va estar quatre
mesos en un llit i els metges li

deien que era una depressió.
“No era cap depressió. Jo vaig
acceptar la mort de la meva
mare, però no vaig acceptar
mai el que empassava. Sort que
vaig anar a la sanitat pública.
Em va agafar l’Estrella i em
vadir: ‘Fillmeu, tu tensmiastè
nia greu’”.
Durant tota la jornada hi van

participar nombroses entitats
socials i cíviques que van orga
nitzar activitats per recaptar
diners, i també es van emetre
càpsules promocionals prota
gonitzades per famosos com la
cantant Rosalía, elmotociclista

Marc Márquez, la jugadora de
bàsquet Laia Palau o el futbo
lista Gerard Piqué, en les quals
animaven a participar a a fer
donacions.
La 28a edició de La Marató

ha tingut aquest any l’objectiu
de recaptar diners per finançar
projectes de recerca dedicats a
lluitar contra les malalties
minoritàries. Malgrat que són
molt poc freqüents (afecten un
màxim de cinc persones per
cada 10.000 habitants), la rea
litat és que al final les acaben
patint un nombre important de
persones.
Els experts calculen que el

conjunt d’aquestes malalties
poden afectar fins a un 7%de la
població general, i això vol dir
que actualment hi ha entorn de
400.000 persones que tenen
alguna d’aquests patologies a
Catalunya. Es tracta d’un grup
de malalties molt diferents
entre si (n’hi ha descrites unes
set mil) però que tenen en co
mú que acostumen a ser greus,
cròniques, progressives i disca
pacitants.c

CCMA

QuimMasferrer a l’escenari del Casino L’Aliança de Poblenou en la recta final del programa

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

GUIA SETMANAL

JONATHAN STRANGE
& MR. NORELL
Sèrie de la BBC guanyadora de
dos premis Bafta que adapta el
bestseller de Susanna Clarke.
A començaments del segle XIX,
ningú a Anglaterra no creu en la
màgia fins que el senyor Norrell
decideix fer que les estàtues de la
catedral de York prenguin vida.
Llavors és convidat pel govern per
ajudar en la guerra contra Napo
leó. Mentrestant, Jonathan
Strange coneix unmag que li
assegura un gran futur al negoci.

ESTRENA
FILMIN DIMARTS 17, A LA CARTA

VELVET COLECCIÓN
Capítol especial de Nadal que
posarà punt final a l’univers
Velvet. Per això comptarà amb el
retorn de personatges enyorats
encarnats per Paula Echevarría,
Miguel Ángel Silvestre, Cecilia
Freire oMaxi Iglesias. L’equip de
Velvet rep l’oferta d’una gran
marca per comprar les galeries.
Tots senten que ha arribat el
moment de continuar el seu camí
més enllà de Velvet, malgrat que
ésmolt difícil tancar una etapa
tan especial de la seva vida.

ESPECIAL
MOVISTAR+ DIV.20, A LA CARTA

THE WITCHER
Estrena de l’aposta més ambiciosa de
Nettflix per cobrir el buit deixat enguany
per Joc de trons. L’actor Henry Cavill és
el protagonista d’aquesta sèrie fantàstica,
basada en una exitosa saga literària del
escriptor polonès Andrzej Sapkowski.
Cavill dona vida a Geralt de Rivia, un
solitari caçador demonstres que lluita
per trobar el seu lloc en unmón on les
persones poden ser més despietades que
les bèsties. La primera temporada de la
sèrie, que ja ha renovat per a un segon
lliurament, consta de vuit episodis.

ESTRENA
NETFLIX DIVENDRES 20, A LA CARTA

Testimonisdepersones
conegudesianònimes
vanfer llumsobre
quèvoldirpatiruna
d’aquestespatologies


