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A3 començaaoferir
publicitat conjunta
ambLaSexta

■ Antena 3 ja dóna per feta la
fusió amb La Sexta, fins al punt
que l’empresa que comercia-
litza la seua publicitat,Atres
Advertising, ja ha començat a
oferir als anunciants la possi-
bilitat de col·locar publicitat
als seus canals i als de La Sex-
ta a partir de l’1 d’octubre. En-
tre les opcions, hi ha un paquet
per als canalsAntena 3, Nitro,
Xplora, Nova i La SextaTodo
Cine.

El directordelMercat
de laMúsica visita
‘Cafeïna’ de LleidaTV

■ Mariví Chacón rep aquesta
tarda al plató de Cafeïna—el
programa de la sobretaula de
LleidaTV—AnnaGuiró, gerent
de l’Hospital Montserrat, iAn-
toni Gorges, director del Mer-
cat de la Música, amb qui par-
larà sobre aquest esdeveniment
cultural, que obre divendres.
Finalment, el programa revisa
l’exposició fotogràfica que es
pot veure a CaixaForum,Hai-
tí, 34 segons després.

Primer control
parlamentari per al
presidentdeRTVE

■ El president de la Corpora-
ció de RTVE, Leopoldo Gon-
zález-Echenique, detallarà el
dimarts dia 25 a la Comissió
Mixta (Congrés i Senat), i per
primera vegada en el càrrec, els
objectius de la Corporació pú-
blica i se sotmetrà al control
parlamentari dels diferents
grups. El Grup Socialista vol sa-
ber el criteri aplicat en els ces-
saments i nomenaments de la
Corporació.

FUSIÓ SOBRETAULA POLÍTICA

‘El debat de La 1’ torna a la programació■ Cristina Puig obre
temporada amb una entrevista a les 00.15 a Josep Poblet, pre-
sident de la Diputació deTarragona i alcalde deVila-seca.

Televisió i ràdio

Telecinco estrena
‘LaVoz’i A3
contraataca amb
‘Vidas robadas’
Un concurs i una sèrie
es disputen l’audiència

COMPETÈNCIA

JesúsVázquez s’estrena avui
a les 22.00 h com a presenta-
dor del concurs La Voz,
l’adaptació espanyola del for-
mat holandès TheVoice, que
Telecinco produeix en col·la-
boració ambTalpa i Bume-
rangTV.

Quatre estrelles de la mú-
sica —David Bisbal, Melen-
di, Rosario Flores i Malú—
formen l’equip de coaches
que aquesta nit elegeixen en
unes audicions a cegues qua-
tre equips de cantants, amb
els quals iniciaran una emo-
cionant batallamusical amb
l’objectiu de convertir en re-
alitat el somni d’un d’ells. El
vencedor podrà iniciar la se-

ua carrera amb la gravació
d’un projecte discogràfic. La
cadena de televisió nord-ame-
ricana NBC ha fitxat Shakira
per substituir ChristinaAgui-
lera en el paper de coache.

La reacció d’Antena 3 no
s’ha fet esperar i, després d’El
Hormiguero, estrenarà el pri-
mer capítol de la minisèrie
Historias robadas, protago-
nitzada per Rodolfo Sancho
i Lara Grube, inspirada en el
tràfic de nens robats que es
va donar en alguns hospitals
de tot Espanya durant dèca-
des.A continuació, emetrà
l’especial d’Equipo de inves-
tigación titulat Bebés roba-
dos, amb els reportatges Sor
María, un treball de gran re-
percussió que ja va emetre al
juny sobre la monja implica-
da en el cas, iDónde está mi
hijo.

ALS EUA

La cantant Shakira

substituirà Christina

Aguilera com a ‘coache’

de ‘The Voice’ a la NBC

❘ SORT ❘ El Pirineu lleidatà acull
des de dilluns el rodatge de les
escenes exteriors de la sèrie
Gran Nord, que estrenarà prò-
ximament la segona temporada
aTV3. En aquesta ocasió, la sè-
rie compta amb la participació
de 200 figurants procedents dels
Pallars i de les comarques de
l’Alt Urgell iAlta Ribagorça que
van participar en el càsting que
es va celebrar el passat 7 de se-
tembre a Sort.Així mateix, en-
tre els actors principals també
hi ha diversos lleidatans. Són
Eduard Muntada, veí deTremp,
que interpreta el personatge del
Cullera; Roger Casamajor, el Jo-
an a la sèrie, és originari de la
Seu d’Urgell; Marta Romero, la
Federica, és de Lleida, i Marta
Pérez, l’alcaldessa de Fogony a

la sèrie i integrant del grupT de
Teatre, té les seues arrels a Ju-
neda.

Pel que fa al rodatge, el 45 per
cent de les escenes són exteri-
ors i “un dels grans valors de la
sèrie” segons apunta el seu di-
rector, Jesús Font. Com en la
temporada anterior, es rodaran
en alguns dels enclavaments més
fascinadors del Parc Natural de
l’Alt Pirineu i la vall d’Àssua. El
rodatge dels interiors va comen-
çar a finals d’agost a Barcelona
i es preveu que finalitzi al no-
vembre. Els exteriors es van co-
mençar a rodar dilluns al Piri-
neu lleidatà i duraran quatre set-
manes.

Aquesta segona temporada,
que encara no té data prevista

Segona temporada de‘Gran
Nord’amb200 extres pallaresos
En comença el rodatge al Parc Natural de l’Alt Pirineu i la vall d’Àssua

SÈRIESTV3

Un descans en el rodatge dels exteriors de la sèrie, que va començar dilluns i durarà quatre setmanes.

TV3

■Anna Obach és una jove
subinspectora dels Mossos
d’Esquadra amb un brillant
expedient i un futur prome-
tedor.Té un caràcter obstinat
que, unit a un acusat sentit
de la justícia i del deure pro-
fessional, fa que sovint tin-
gui problemes amb els seus
superiors. Un dia, en el com-
pliment de seu deure, fica la
pota i el seu cap la destina a

Gran Nord, una vall poc co-
neguda dels Pirineus. Es trac-
ta d’un lloc especial, com ho
acostumen a ser, per als ha-
bitants de les ciutats, la ma-
joria de poblets d’alta mun-
tanya.Allà, on no hi ha més
lleis que les que dicten els
mateixos habitants, apren-
drà una altra forma de viure
i de relacionar-se amb els
seus.

SINOPSI

Lahistòriad’unamossad’esquadra
deciutatdesplaçadaalPirineu

ACTORS LLEIDATANS

Quatre protagonistes

són lleidatans: Eduard

Muntada, Roger Casamajor,

Marta Romero i Marta Pérez

d’emissió, començarà amb l’An-
na, la protagonista, a Barcelona,
on intenta refer la seua vida des-
prés d’anar-se’n desenganyada
de Nord.Tot i així, aviat hi tor-
narà amb il·lusions renovades.

Bones dades d’audiència

Gran Nord es va estrenar la
temporada passada aTV3 i ja en
el primer episodi va generar
nombroses crítiques, tant per la
imatge que oferia dels habitants
del Pirineu com pel llenguatge
que utilitzaven en la ficció.Mal-
grat la polèmica, la sèrie va sa-
ber enganxar l’audiència i final-
ment va tancar la temporada
amb un 16% de quota de pan-
talla i una mitjana de 481.000
espectadors.
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