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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.  Convidats: 

Marta Rovira (foto), 
secretària general 
d’ERC, i Carlos Jean, 
músic .

 
14.00 Telenotícies comar-

ques.
14.20 El medi ambient. Els 

ximpanzés, en perill.
14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines (Gastronòmic). 

Arròs de sèpia, espàr-
recs, moixernons i 
gambes.

15.50 La Riera (Telenovel·la). 
La felicitat de l’Ona, ara 
que està amb el Teo, 
fa comprendre al Nil 
que només hi ha hagut 
una dona de qui s’ha 
enamorat.

16.35 Divendres (Magazín). 
Presentadors: Xavi 
Coral, Espartac Peran. 
Es parla del millor porc 
de Catalunya, el Duroc, 
criat en dues granges 
de Sant Joan les Fonts. 
A més, Pep Blay explica 
anècdotes i curiositats 
sobre l’origen d’al-
gunes de les cançons 
més populars i es 
proposen tres rutes per 
passejar entre volcans 
al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la 

TV3

quines són les implica-
cions que té i ha tingut 
la manera de trobar-la. 
(Nou en emissió.)

23.30 Valor afegit  
(Economia): Esperant el 
cotxe elèctric. El futur 
del cotxe elèctric és 
l’objecte d’anàlisi de 
l’edició d’avui.

00.02 Pel·lícula: Fes el 
que vulguis amb mi. 
Espanya, 2003. Dir.: 
Ramón de España. 
Int.: Ingrid Rubio, 
Alberto San Juan, 
Emilio Gutiérrez Caba. 
El Néstor, un pastisser 
recentment enviudat, 
s’encapritxa de la 
Maribel, la filla de la 
dona de la neteja. Ell vol
casar-se com més aviat 
millor, però la Maribel 
vol marxar a Barcelona 
i posar-se a treballar 
al gabinet sadomaso-
quista que regenta la 
seva germana, l’Àngela. 
A més, s’ha enamorat 
d’un altre home.

 
01.45 Tr3s C  (Cultural).
01.48 Divendres (Magazín).
03.18 Fusió i swing a l’es-

tudi  (Musical). Inclou 
Le BBT 48er Project i 
Joan Sanmartí Quatre 
elements.

Garrotxa. Finalment, es 
repassa l’actualitat amb 
el jutge Santiago Vidal 
i els periodistes Sílvia 
Soler, Manel Cuyàs, 
Núria Coll i Tian Riba.

18.15 Joséphine (Sèrie). Un 
cas de mòbing.

19.57 Espai Terra  
(Divulgatiu). Cori Calero 
mostra què es pot fer 
amb els mobles vells, ja 
que molts d’ells poden 
esdevenir articles de 
disseny. La reportera 
cerca persones que 
recuperen mobles dels 
anys 50 i 60 per fer-los 
útils.

20.20 El gran dictat. 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.50 Alguna pregunta 

més? (Humor). Es 
mostra com l’Homo 
APM? no és capaç de 
vendre ni un plat en 
una botiga de menjar 
preparat. A més, el poli-
facètic Bertín Osborne 
explica com veu la 
tele a La televisió és 
cultura; Mariano Rajoy 
es Memento, i s’ofereix 
un famós anunci prota-
gonitzat per la infanta 
Cristina, entre altres 
coses.

22.30 Per sempre (o no). 
Recerca i captura: 
Capítol que explica com 
és el procés de buscar i 
trobar parella i com es 
produeix l’acostament 
a la persona desitjada. 
També dóna a conèixer 

06.00 Mic. 
06.22 L’abella Maia. 
07.13 El petit Nicolas.
07.50 Doraemon.
08.42 Quin crac, l’Angelo!
09.00 Mic. 
09.42 Els barrufets.
10.33 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire. Inclou En Bato 
de la tribu a l’aire, El 
desertor i El temple de 
l’aire del nord.

11.42 Futbol galàctic. Inclou 
Un equip desfet i La 
venjança d’en Bleylock.

12.32 Mofeta Kung Fu. 
13.10 La lliga dels supermal-

vats. 
13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.
15.23 Bola de Drac Z Kai. 

Inclou El rugit furiós 

d’en Son Goku! El desig 
d’últim minut! i Duel en 
un planeta que s’es-
fondra! L’ultim enfron-
tament!

16.10 One piece (Juvenil). 
Emissió de dos 
episodis: La Nami té 
un bon problema! La 
mansió zombie i l’home 
invisible i El misteri dels 
zombis! El laboratori de 
malsons d’en Hogback.

17.00 Mic. 
17.45 Una mà de contes: El 

Patufet.
17.58 Fungi: El submarí de la 

Frida.
18.10 L’abella Maia. 
19.00 L’Spirou petit. Inclou 

Com sobreviure al 
bebè?, Com sobreviure 
a l’aspiradora?, Com 

sobreviure als cabells 
rojos? i Com sobreviure 
al perfum de la iaia?

19.30 Info K.
19.45 Doraemon.
20.15 Tom i Jerry.
20.55 Bola de drac. Una 

decisió inesperada.
21.20 La Riera.
22.05 Valor afegit.
22.35 Singulars: Antoni 

Talarn: La deriva del 
capitalisme i la salut 
mental.

23.30 60 minuts: Sobreviure 
el tsunami. La meva tia 
atòmica.

00.27 Ponts del món.
01.14 Tr3s C.
01.19 El revés del tapiz de la 

locura.
02.15 Bon viatge. Armènia.
02.23 240, el nen clònic.
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recomanatstelevisió
TV3 22.30

‘Per sempre (o no)’

Estrena d’aquest nou espai sobre
l’amor, la parella i la família, que en el
primer episodi, titulat Recerca i
captura, tracta sobre tot el que
comporta buscar i trobar parella, i es
fixa en quines implicacions té i com i
on se sol fer. A l’edició d’avui hi haurà
els testimonis de personatges com
Carles Pérez, presentador d’El matí i
la mare que el va parir i DJ, que parla
de com actuen els joves a la
discoteca i el Josep i la Lola, dos
jubilats que s’acaben d’enamorar. El
programa també experimentarà amb
la speed dating i la friend zone.

8TV 22.30

‘Sospechoso’
✰✰✰

Director: Peter Yates

Actors: Cher, Dennis Quaid, Liam

Neeson, John Mahoney, Joe

Mantegna, Philip Bosco

EUA, 1987. Durant les festes de
Nadal, apareix als carrers de
Washington el cadàver d’una dona
assassinada. A més, un magistrat del
Tribunal Suprem se suïcida. Els dos
successos no tenen una relació apa-
rent. L’assassinat de la noia té un
sospitós clar: un veterà del Vietnam,
a qui la Kathleen Riley, una advocada
d’ofici desbordada, ha de defensar.

Águila roja va reaparèixer dilluns a la graella
de La 1 després de més d’un any d’absència
i els seus seguidors la van rebre amb els
braços oberts. La sèrie protagonitzada per
David Janer va aconseguir 534.000 espec-
tadors i un 17,8% de quota de pantalla a
Catalunya, un resultat que, tot i ser inferi-
or als millors que havia aconseguit durant
la temporada anterior, li va permetre situ-
ar-se en la quarta posició del rànquing diari
i liderar la seva franja, per davant de Gran
Nord. Tot i perdre la primera posició, però,
la ficció de TV3 pràcticament no es va res-

sentir del retorn d’Águila roja: els 447.000
seguidors que va tenir dilluns són només
6.000 menys dels que havia aconseguit la
setmana passada amb l’estrena de la sego-
na temporada. La tercera posició de la fran-
ja va ser per a una altra sèrie que tornava
després d’uns mesos allunyada dels espec-
tadors: CSI va recuperar el seu lloc a Tele-
cinco davant de 338.000 persones i va si-
tuar-se en el novè lloc del dia. El rànquing
l’encapçala, com és habitual els dilluns,
Crackòvia, que va reunir 700.000 especta-
dors i va assolir un share del 20,8%.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Crackòvia
TV3 21.56 700.000 20,8%

02 Telenotícies migdia
TV3 14.29 670.000 31,8%

03 Telenotícies vespre
TV3 20.59 609.000 21,3%

04 Águila roja
LA 1 22.30 534.000 17,8%

05 La Riera
TV3 15.48 497.000 23,7%

06 Gran Nord
TV3 22.35 447.000 14,1%

07 Telenotícies comarques
TV3 13.59 369.000 19,3%

08 Informativos Telecinco 21.00
TELECINCO 21.05 350.000 12,2%

09 CSI
TELECINCO 22.18 338.000 10,1%

10 Pasapalabra
TELECINCO 20.16 303.000 14,1%

‘Águila roja’ torna forta i venç ‘Gran Nord’
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