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Dilluns, 29 d’abril del 2013

Tortell Poltrona,
ChemaMadoz i
Gossos, a ‘Ànima’
■ Ànima, el magazín cultural
del 33, rep al plató aquest di-
lluns (23.05) el pallassoTortell
Poltrona, que ha posat en mar-
xa una nova edició del festival
Circ Cric i que fa 20 anys va
fundar l’ONG Pallassos sense
Fronteres.També estaran al pro-
grama, que presenta i dirigeix
Toni Puntí, el grup Gossos, que
acaba de traure nou disc, i el
fotògraf i poeta visual Chema
Madoz.

Tocd’atencióaManel
Fuentespels seus
mals resultats
■ El director de Catalunya Rà-
dio, Fèlix Riera, ha fet autocrí-
tica pel resultat de l’últim EGM
i ha donat un toc d’atenció a
Manel Fuentes, per El Matí de
Catalunya Radio.“Hem tingut
males dades a la franja del ma-
tí, que hem de millorar i recti-
ficar. L’emissora no es pot per-
metre tindre aquests resultats
a la franja del matí”, va mani-
festar el director de Catalunya
Ràdio al Parlament.

El documental sobre
Jordi Pujol de ‘Sense
ficció’ val 128.000€
■ Eugeni Sallent, director de
Televisió de Catalunya, ha de-
fensat a la comissió de control
del Parlament el cost de
128.000 euros del documental
sobre l’expresident de la Ge-
neralitat Jordi Pujol, que s’eme-
trà el pròxim 22 demaig al pro-
grama Sense ficció deTV3. Sa-
llent va dir que “el treball no
és exclusiu sobre Pujol, sinó
que també analitza unmoment
històric”.
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‘Òperaentexans’ analitza ‘LuciadeLammemoor’■ Segurament
l’obra més famosa de Donizetti i una de les més fascinants del
bel canto, serà disseccionada, avui, per Ramon Gener.
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Televisió i ràdio

Nord bull. El consell està ple de
noves idees i projectes.Volen
fer un nou estat, reinventar la
seua vida.Ho tenen tot a les se-
ues mans. Bé, ho tenen gairebé
tot. Només els falta una cosa,
un cavaller protector. Anna
Obach, a uns quants centenars
de quilòmetres de distància, no
en vol saber res, de Nord. Ha
tornat a la seua plaça en una co-
missaria de Barcelona i intenta
refer la seua vida. Però no li se-
rà gens fàcil. I és que dir teu
(adéu) a Nord no és tan senzill...
Així arranca aquest dilluns a

les 22.30 hores la segona tem-
porada deGran Nord.Als nous
capítols, l’Ermengol farà tot el
que sigui possible i que estigui
a les seues mans per recuperar
l’estima de l’Anna, que ha que-

dat escarmentada i ha perdut la
confiança en la gent de Nord.
El Manolo i el Quico s’uniran

a un grup de contrabandistes,
el Sisquet serà famós a tot el
món gràcies a una habilitat que
tenia mig amagada i el Juan i la
Federica veuran com terceres
persones fan trontollar la seua
relació. La Rita s’embolicarà en
negocis arriscats i la Margarita
no podrà reprimir els gelos quan
una altra dona aparegui a la vi-
da del Rius. I l’Estadella, el Pep
i el Cullera obriran junts una
formatgeria casolana on faran
un dels formatges més apreci-
ats de la zona.
Evidentment, tot això ho ani-

rà explicant laTanja, a les esto-
nes lliures que li deixi una no-
va relació amorosa.

Les aventures dels veïns de
Nord tornen aTV3 avui dilluns
Arranca la segona temporada de la sèrie ambientada al Pallars Sobirà
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Aina Clotet i Roger Coma, en el paper demossos d’esquadra.
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‘Àgora’debat
avui sobre el
quart poder
en l’actualitat

INFORMACIÓ

El programa de les nits dels
dilluns aTV3,Àgora, debat a
partir de les 23.35 hores so-
bre el quart poder. Xavier
Bosch es preguntarà si estem
més ben informats o més ma-
nipulats que mai. Si el perio-
disme que es fa avui dia ha
deixat d’explicar la realitat
als seus lectors. I si és així,
per què ho ha fet? Què ens
oculta? Què se’ns explica i
què se’ns silencia? El poder i
els interessos, controlen la in-
formació?

Xavier Bosch, presentador
i director d’Àgora, comptarà
amb la participació de Lluís
Bassets, director adjunt del
diari El País;Albert Monta-
gut, professor associat de Pe-
riodisme a la UPF; Llúcia Oli-
va, presidenta del Consell de
la Informació de Catalunya;
i David Bassa, president del
Grup de Periodistes Ramon
Barnils.

‘Report’analitza
la“quimera
del futbol”

CANAL24HORES

Report baixa fins a la gespa
dels camps de futbol i s’en-
dinsa en els somnis de milers
de nens que cada setmana ju-
guen a futbol en lligues esco-
lars i infantils, amb la il·lu-
sió d’arribar a ser grans figu-
res. Una il·lusió que també
persegueixen molts pares.A
Espanya hi ha més de
700.000 futbolistes federats.
Molts somien viure de la pi-
lota i triomfar.Tantes expec-
tatives són el millor caldo de
cultiu perquè floreixin agèn-
cies que promocionen futbo-
listes, previ pagament de 30
euros per nen.Al Canal 24
Horas (00.00 h).

La ressaca del
Barça a Baviera,
avui a‘Crackòvia’
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Un fotograma del programa d’avui, que se centrarà en les semifinals de la Champions.

Els jugadors blaugrana es des-
perten després del partit contra
el Bayern de Munic que va fina-
litzar amb una clara i dolorosa
derrota per 4-0 i es troben amb
les conseqüències d’una nit molt
intensa.
Crackòvia, a partir de les

21.50 hores,mostrarà com San-
dro Rosell (Queco Novell) iTito
Vilanova (Xavi Serrano) acomi-
aden el cicle triomfant del Bar-
ça amb una cerimònia molt so-
lemne.Alhora,Tomás Roncero
(Cesc Casanovas) diu l’últim
adéu al somni de “la décima”,
al veure el resultat del Reial Ma-
drid al camp del Borussia Dort-
mund.
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