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Els protagonistesde
la saga ‘AmericanPie’
visiten ‘El hormiguero’

■Els actors nord-americans Ja-
son Biggs i SeannWilliam Scott
visiten aquesta nit a les 21.45
El hormiguero per parlar de la
seua nova pel·lícula,American
Pie: el reencuentro, que s’es-
trena demà a les sales de cine
espanyoles. En aquest nou film,
el quart de la saga d’humor, els
protagonistes tornen a East
Great Falls per participar en
una reunió del seu antic insti-
tut.

‘Polònia’ arribaals 250
programesambuna
mitjanadel 22,8%

■Aquesta nit, a les 22.35,TV3
presenta un nou capítol de Po-
lònia, que arriba a les 250 emis-
sions avalat per les seues grans
dades d’audiència. L’espai d’hu-
mor, que té una mitjana del
22,8% de share, ha parodiat
en set anys d’història més de
300 personatges. En l’edició
d’avui,Angela Merkel decideix
intervindre l’Estat espanyol sen-
se tindre en compte l’objecció
de Rajoy.

A3emetunespecial
‘millors jugadors’
a ‘¡Ahora caigo!’

■ ArturoValls rebrà aquesta
tarda al plató del concurs d’An-
tena 3 onze concursants que ja
van passar pel programa i que
van destacar per ser els millors
contrincants, els més divertits,
els més originals i, en general,
els que van donar més la nota.
A partir de les 18.30 hores co-
mençarà aquesta edició espe-
cial d’¡Ahora caigo!, que pre-
tén repartir el gran premi final
de 100.000 euros.

ENTREVISTA TV3 CONCURS

Nouequipdirectiude laCCMA■ La Corporació ha completat la
renovació de la seua cúpula directiva, formada per Ramon Ma-
teu, Eugeni Sallent, Brauli Duart, Fèlix Riera i Teresa Farré.

CCMA

Televisió i ràdio

Després de tres mesos de rodat-
ge, Gran Nord, la nova sèrie
d’humor deTV3, arriba aquest
dilluns a la petita pantalla. Però
abans, els veïns del Pallars Sobi-
rà podran veure el primer epi-
sodi de la ficció que es va gravar
durant cinc setmanes a Roní, un
nucli de població agregat a Ri-
alp. Serà aquest diumenge, a les
18.00 hores al cinema ElsTil·lers
de Sort, on es farà la preestrena
de la sèrie, protagonitzada per
Aina Clotet i Roger Coma. L’ac-
te comptarà amb la presència
dels representants dels actors i
de l’equip deTV3. Els interes-
sats a assistir a l’esdeveniment
han de reservar plaça a l’ajun-
tament de la població.
Gran Nord és la primera sè-

rie deTelevisió de Catalunya am-

bientada a Ponent. S’ha de des-
tacar que els productors han tin-
gut molt en compte aquest fet,
ja que han respectat molt els re-
gistres lingüístics. Els personat-
ges secundaris parlen pallarès
—la sèrie compta amb l’asses-
sorament d’una lingüista de la
Universitat de Lleida— i un
d’ells està interpretat per l’actor
de Tremp Eduard Muntada.A
més, durant la presentació de la
sèrie, que va tindre lloc ahir,
l’equip deTV3 va destacar l’es-
forç dels actors “per parlar la va-
riant nord-occidental del cata-
là”.

La comèdia narra la història
de l’Anna, una inspectora dels
Mossos d’Esquadra que, com a
càstig, és enviada a Gran Nord,
un peculiar lloc del Pirineu.

La sèrie‘GranNord’arrenca en
primícia aquest diumenge a Sort
El cine Els Til·lers n’acull la preestrena i TV3n’emetrà el primer capítol dilluns

NOVETATSFICCIÓ

L’equip de la sèrie, amb el lleidatà Muntada a dalt a l’esquerra.

TVC

Telecinco i La 1,
líders a l’abril i
TV3, lamés vista
a Catalunya

AUDIÈNCIES

Telecinco, amb el seu mínim
mensual, i La 1 (les dos amb
el 13% de quota) colideren
les audiències de l’abril, i és
l’índex més baix per liderar
un mes. La cadena deMedia-
set és la que més baixa (gai-
rebé un punt) i té, com a emis-
sió més vista, el partit d’Eu-
ropa League entre l’Atlètic de
Madrid i elValència (25,5%).
Per la seua part, la pública pu-
ja dos dècimes gràcies a la
Champions amb el Barça i el
Madrid.Antena 3 és tercera
(12,2%) i, malgrat perdre 2
dècimes, marca la distància
més baixa ambTelecinco dels
tres últims anys. Cuatro
(5,9%) baixa cinc dècimes i
La Sexta (4,6%) en cau 3més.

Per la seua part, TV3 se-
gueix líder a Catalunya
(14,9%) per vuitè mes conse-
cutiu, i ha sigut la cadenamés
vista un total de 21 dies dels
30 que ha tingut el mes.

La campanya
per nopagar als
peatges, a La 1

DEBAT

El programa El debat de La
1 analitzarà aquesta nit
(00.25) juntament amb el pre-
sident del PSC, Joaquim Na-
dal, la protesta dels conduc-
tors que no paguen els peat-
ges. Coincidint amb el pont,
milers d’automobilistes s’han
afegit a aquesta iniciativamal-
grat l’amenaça de sancions.
El Govern ha convocat una
trobada del Grup de Peatges
al Parlament per analitzar la
situació.

El programa també abor-
darà la resta de l’actualitat ca-
talana començant per la reu-
nió del Banc Central Europeu
a Barcelona.

La 2 analitza
avui quant costa
l’‘operació biquini’

MAGAZÍNAQUESTMATÍ

Els dies de sol, calor i platja s’atansen cada vegadamés i amb aquests torna la necessitat d’aprimar-se.

S’atansa l’estiu i moltes perso-
nes volen aprimar-se i per fer-ho
hi inverteixen diners.Quant cos-
ta la coneguda com a operació
biquini?Avui, el programa Para
todos La 2 (12.00) ho analitza
amb Begoña Martínez Santos,
de l’Associació Espanyola de Ci-
rurgia Estètica Plàstica; Óscar
Coduras, director d’investigació
d’IGEMA; Daniel Beaudet, res-
ponsable de franquícies d’Yves
Rocher, iAlejandro Martínez,
director de la revista Eroski-Con-
sumer. El programa també
comptarà amb el testimoni del
nutricionista Juanjo Cáceres, que
donarà consells per menjar mi-
llor.
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