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

Àngel Castiñeira, 
professor d’ESADE; 
Arcadi Oliveres, econo-
mista i president de 
Justícia i Pau, i Maria 
del Mar Bonet (foto), 
cantautora.

 
14.00 Telenotícies comar-

ques.
14.20 El medi ambient (Medi 

Ambient). Calor i fred 
per a 70 edificis.

14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines. Tortada 

d’ametlla de Banyoles.
15.50 La Riera (Telenovel·la). 

L’Imma no diu res a la 
cuina per protegir la 
Bet. Mentrestant, en 
un dinar familiar, el Teo 
es guanya el Claudi, 
encara que la Judit cada 
vegada ho veu tot més 
preocupant. 

16.35 Divendres (Magazín). 
Avui es parla de 
Catalonian Food amb 
Ramon Carner, presi-
dent del Cercle Català 
de Negocis i creador 
d’aquesta marca. El seu 
objectiu és agrupar 
petits artesans del 
país i exportar els seus 
productes a tot el món. 
A més, Pep Blay explica 

TV3

22.30 Per sempre (o no) 
M’agrades: En aquesta 
ocasió, el programa es 
pregunta com s’escull 
la parella, quins trets la 
fan atractiva i quines 
qualitats es valoren i 
s’han valorat històrica-
ment a l’hora d’escollir 
un company per a tota 
la vida.

23.30 Valor afegit. Diners 
que no ragen. 

00.10 Pel·lícula: Bolboreta, 
mariposa, papallona. 
Espanya, 2007. Dir.: 
Pablo García. Int.: 
Fele Martínez, Tzeitel 
Rodríguez, David 
Bendito. Un director de 
cinema indaga sobre el 
fracàs de la seva última 
pel·lícula. En un viatge 
a un poble mariner, 
escenari de la seva obra 
inconclusa, dirigeix la 
càmera sobre la vida 
quotidiana, l’amor, el 
temps, el fluir delicat 
del coneixement, el 
mar, els prats i els 
somriures i complicitats 
entre la infància i el 
món dels adults.

 
01.35 Tr3s C  (Cultural).
01.40 Divendres (Magazín). 
03.10 Fusió i swing a l’es-

tudi. 

els secrets de les 
cançons dels intèrprets 
catalans a Eurovisió i es 
mostren els llocs més 
emblemàtics de Sant 
Feliu de Codines.

18.15 Joséphine (Sèrie). El 
secret dels templers.

19.57 Espai Terra. Eloi 
Cordomí es desplaça 
fins a un espai natural 
situat a prop de la 
platja de Tamarit, on 
ofereixen parcel·les i 
taules de cultiu perquè 
la gent pugui tenir el 
seu propi hort. Allà 
s’encarreguen del 
manteniment quan 
el propietari no hi és 
i, fins i tot, es poden 
apadrinar gallines 
de races autòctones 
catalanes per obtenir 
ous frescos cada 
setmana. Tots aquests 
projectes es fan amb la 
col·laboració d’associa-
cions mediambientals 
i de fundacions de 
persones discapaci-
tades.

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

més? (Humor). Anna 
Tarrés, exentrenadora 
espanyola de natació 
sincronitzada, explica 
com veu la televisió a 
la secció La televisió és 
cultura. A més, l’Homo 
APM? dur a terme l’en-
trevista més surrealista 
a l’actor Raúl Arévalo.

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.
11.42 Futbol galàctic. 

Inclou El secret del 
Palau. Fondo i Amics i 
enemics.

12.32 Mofeta Kung Fu. 
13.10 La lliga dels supermal-

vats. Inclou El concurs 
de ball, Mal de cap del 
gelat i Els malvats i els 
animalets.

13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.
15.23 Bola de drac Z Kai 

16.10 One piece (Juvenil).
17.00 Mic. Inclou Bob, el 

manetes.

17.45 Una mà de contes: El 
flautista d’Hamelín.

17.58 Fungi: Enamorats i 
feliços.

18.10 L’abella Maia. Inclou 
Espiadimonis exprés, 
El pastís de la Reina, 
Harmonia al prat i La 
rotllana de les erugues.

19.00 L’Spirou petit. 
19.30 Info K.
19.45 Doraemon.
20.15 Tom i Jerry. Inclou Hi ha 

un ratolí a casa, És peri-
llós caçar un ratolí, Tom 
el forçut, Cal modernit-
zar-se i Guerra ultramo-
derna.

20.55 Bola de drac. La gran 
final.

21.20 La Riera.
22.05 Singulars: Ramón 

Muñoz: Espanya, país 
low cost.

23.00 60 minuts: Dones de 
Hamas.

00.05 Oligarques, art i 
dòlars.

00.50 Tr3s C.
00.55 Michael Haneke, la 

meva vida.
01.45 Vestits d’arreu del 

món. L’Argentina.
02.11 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat. Valparaíso. Una 
ciutat com l’arc iris. Xile.

02.25 240, el nen clònic.
02.35 Farscape. El científic 

obsessionat per l’ADN.
03.25 Fusió i swing a l’es-

tudi. 
04.55 Jazz a l’estudi.
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recomanatstelevisió
TV3 22.30

‘Per sempre (o no)’

El capítol d’aquesta setmana, titulat
M’agrades, recull diversos
testimonis: la Sanaa explica que
encara espera l’home perfecte; la
Isabel i el Wilfried són una parella
que desafia les convencions de
l’edat, i el Jordi i la Sol expliquen com
es van conèixer per internet, quan ell
buscava una dona diferent, més
“dòcil” que les catalanes amb qui
havia estat. Entre altres experts,
Albert Esteve explica com funciona
el mercat matrimonial i Carmen
Maté, primatòloga, descriu els
fonaments biològics de l’atracció.

8TV 22.00

‘Ejecutor’
✰

Director: John Irvin

Actors: Arnold Schwarzenegger,

Kathryn Harrold, Sam Wanamaker,

Paul Shenar, Robert Davi

EUA, 1986. Mark Kaminsky és un
exagent de l’FBI, expulsat per una
sospita de maltractaments a un
detingut. El cap de l’agència, però, li
suplica que torni quan el seu fill és
segrestat per un gàngster anomenat
Patrovina. L’agent Kaminsky ha
d’adoptar una nova personalitat i
infiltrar-se dins la banda criminal per
rescatar el nen i atrapar el mafiós.

Després que la setmana passada Águila ro-
ja tornés a la graella com a líder de la seva
franja, aquest dilluns calia veure’n l’evolu-
ció per saber si el seu domini era flor d’un
dia o tenia continuïtat. I, de moment, s’im-
posa aquesta segona opció: la sèrie de La 1
va perdre 76.000 espectadors en aquesta
segona entrega, però els 458.000 que va
conservar –que li van permetre assolir un
14,9% de quota de pantalla– la van tornar
a situar com l’emissió preferida de la sego-
na part del prime time, per davant de Gran
Nord. La ficció de TV3 també va baixar –els

356.000 espectadors del tercer episodi són
el mínim d’aquesta segona temporada–, i es
va mantenir una setmana més en la segona
posició de la seva franja, per davant d’El
mentalista –que va aportar 319.000 espec-
tadors a La Sexta– i de CSI –que en va reu-
nir 299.000 en el primer dels dos episodis
emesos dilluns a Telecinco i va pujar fins als
333.000 en el segon–. El programa més vist
del prime time, però, va ser Crackòvia, que
amb 676.000 seguidors –una dada no es-
pecialment alta tot i el títol de Lliga del Bar-
ça– va encapçalar el rànquing del dia.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Crackòvia
TV3 21.57 676.000 19,8%

02 Telenotícies vespre
TV3 20.59 631.000 21,6%

03 Telenotícies migdia
TV3 14.29 588.000 28,9%

04 La Riera
TV3 15.46 557.000 27,2%

05 Águila roja
LA 1 22.31 458.000 14,9%

06 El hormiguero 3.0
ANTENA 3 21.51 361.000 10,7%

07 Gran Nord
TV3 22.38 356.000 11,5%

08 CSI
TELECINCO 23.03 333.000 12,2%

09 Telenotícies comarques
TV3 13.59 321.000 16,8%

10 El mentalista
LA SEXTA 22.28 319.000 9,7%

‘Águila roja’ torna a superar ‘Gran Nord’
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