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Ladecisiva cursa
delGPdelBrasil,
avui a TV3 iAntena3

■ Arriba la cursa decisiva, la
que coronarà el campió del
Món de Fórmula 1 del 2012.
TV3 iAntena 3 emeten avui, a
partir de les 17.00, la cursa que
proclamarà campió Vettel o
Alonso al circuit d’Interlagos,
al Brasil. Les dos cadenes hi
connectaran abans (15.40 i
15.15 hores, respectivament)
per oferir entrevistes i l’última
hora sobre els pilots i les escu-
deries.

‘DeMuseus’ visita
avui el dedicat a la
MotoaBassella

■ Aquesta setmana, De Mu-
seus visita (11.15 hores) el Mu-
seu de la Moto de Bassella Ma-
rio Soler, el primer museu de-
dicat a la moto d’Espanya.Des
de molt jove, Mario Soler re-
cuperava motos antigues,mol-
tes de les quals úniques, pe-
ces que ara es poden veure a la
mostra.A més, els fans del llei-
datà EmiliAlzamora disfruta-
ran amb l’espai dedicat a aquest
campió del món en 125 cc.

‘GranHermano14’
obrirà lesportes al
febrer a Telecinco

■ Gran Hermano torna abans
del que es preveia. Mediaset
España es planteja estrenar la
catorzena edició del format al
febrer, 13 mesos després que
ho fes GH12+1.Telecinco i la
productora Zeppelin han acor-
dat aquesta data i, per aquest
motiu, obriran el càsting en els
pròxims dies. Els interessats po-
dran conèixer com poden ser
candidats a través de les pro-
mos de la cadena.

FÓRMULA1 LA2 ‘REALITY’

El Tricicle, a La2■ El trio còmic català protagonitza avui (20.00
hores) la nova entrega del programa Capacitados, en què com-
parteix escenari amb tres joves amb discapacitat intel·lectual.

RTVE

Televisió i ràdio

Els equips informatius de totes
les cadenes seguiran avui des de
Catalunya el desenvolupament
d’uns comicis que decidiran la

configuració del nou Parlament
i el futur de Catalunya.A través
d’avanços informatius, les da-
des dels sondejos a peu d’urna,

connexions amb els punts d’in-
terès i el seguiment d’escrutini,
totes seguiran en directe com es
repartiran els escons les dife-

rents formacions polítiques.
D’altra banda, la nit també in-
clourà tertúlies amb experts i
analistes.

Les eleccions copen les TV
LleidaTelevisió emet un especial des de les 19.45hores fins al final de l’escrutini

PROGRAMACIÓ25-N

Els candidats Alfons López Tena, Albert Rivera, Oriol Junqueras, Joan Herrera, Alícia Sánchez-Camacho, Pere Navarro i Artur Mas.

Évole analitza
l’actualmodel
autonòmic a
‘Salvados’

LASEXTA

Salvados posa el focus avui
(21.30, La Sexta) en el dete-
riorament que experimenta
la imatge de les autonomies
a Las Comunidades, café pa-
ra nadie. Qui és l’autèntic res-
ponsable del gran dèficit es-
panyol? El Govern en culpa
les autonomies i aquestes de-
fensen que el malbaratament
es deu a la mala gestió de
l’Administració central. En
aquest marc de crisi i endeu-
tament públic, han sorgit mo-
viments recentralitzadors, fe-
deralistes i independentistes.
S’hauria de reformular l’ac-
tual Estat de lesAutonomies?
Hi ha interessos en el fracàs
del sistema autonòmic?

Jordi Évole entrevista José
Bono, que va ser durant 21
anys president de la comuni-
tat de Castella-la Manxa.Va
estar mal plantejada la crea-
ció del model autonòmic? És
sostenible?

Dos joves de
les Garrigues i
el Pallars, al 33

‘RURALS’

El programa Rurals estrena
avui (22.00) el capítol Con-
nectats a la capital, protago-
nitzat per tres joves —dos
d’ells lleidatans— que viuen
en el món rural però que tre-
ballen o estan connectats amb
la gran ciutat. Marta Lluvich
és la corresponsal de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies al Pi-
rineu i està encantada de po-
der viure aAltron i treballar
en aquesta zona de Catalu-
nya. Josep Olivart és un ad-
vocat amb despatx propi a Ju-
neda, Arbeca i les Borges
Blanques.“Treballar a la me-
ua comarca millora la meua
qualitat de vida”, afirma.

LESCLAUS

LLEIDATV

Nit electoral amb Josep
Cuní i el seu equip

8TV

CUATRO

LASEXTA

A partir de les 19.40, Josep Cuní i els
seus col·laboradors realitzaran un
ampli seguiment de tots els detalls
de la jornada electoral.

Les eleccions, a les
edicions del ‘Noticias’

Miguel Ángel Oliver i Marta Reyero
conduiran les dos edicions del Noti-
cias Cuatro que informaran sobre la
celebració dels comicis.

Especials informatius
pels comicis

La cadena també seguirà la jornada
electoral de prop amb cobertures es-
pecials dins de les edicions diàries
dels informatius.

CarmeChaparro cobreix
el 25-NdesdeBarcelona

TELECINCO

Carme Chaparro es desplaçarà a Bar-
celona per informar sobre la jornada
des d’un set ubicat en un enclava-
ment característic de la ciutat. Al
llarg de la nit, la cadena oferirà un
avanç amb els resultats definitius en
el moment en què l’escrutini estigui
prou avançat.

Els resultats, a la nit
a ‘Noticias 2’

ANTENA3

Antena 3 emetrà avanços informa-
tius durant el dia amb totes les inci-
dències que tinguin lloc en la jorna-
da electoral. A la nit, Noticias 2 con-
centrarà les dades més rellevants de
les eleccions i els presentadors dona-
ran pas en directe a les connexions
amb els col·legis electorals.

Lanit electoral,
des del Parlament

TV3

Ariadna Oltra, Joan Carles Peris i Lí-
dia Heredia presentaran l’especial
eleccions, que estarà en antena a les
19.00, des del Parlament. El progra-
ma donarà a conèixer el resultat del
sondeig i al llarg de la nit seguirà
l’escrutini. Durant el dia hi haurà
avanços informatius.

LA1

A La 1 hi haurà un avanç de partici-
pació a les 14.00 i un programa es-
pecial al tancament de les urnes
(19.50), amb informació i anàlisi, pre-
sentat per Ana Blanco, Marcos López
i María Casado. A les 21.00 arrenca-
rà el Telediario, que s’allargarà fins a
conèixer el nom dels guanyadors.

Programació especial
a partir de les 21.00

Anàlisi de la jornada i
del resultat aPonent

La nit electoral arrencarà a les 19.45
amb l’especial de la XAL que oferirà
el resultat dels sondejos i les prime-
res reaccions. A les 21.30, Ares Escri-
bà i Santi Roig prendran el comanda-
ment de l’especial 25-N de Lleida Te-
levisió, que inclourà un resum de la
jornada a les comarques lleidatanes
i una tertúlia amb els periodistes An-
na Sàez i Ignasi Calvo. A les 21.30,
Lleida TV tornarà a connectar amb
l’especial electoral de la XAL i, a les
22.00, Roig i Escribà tornaran per do-
nar a conèixer els resultats—els dels
municipis s’aniran sobreimpressio-
nant a la pantalla— i entrevistes als
candidats. A les 00.00 hi haurà un re-
sumde la jornada. LaCadena Ser re-
alitzarà un programa a partir de les
20.00 presentat per Pepa Bueno i Àn-
gels Barceló, que inclou una anàlisi
amb experts.
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