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06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins (Magazín). 

Convidats: Ignacio 
Cirac, físic quàntic i 
director de l’Institut 
Max-Planck d’Òptica 
Quántica; Hèctor 
López Bofill, autor 
del llibre La trama 
contra Catalunya, i 
Bodypercurssion, grup 
musical.

14.00 Telenotícies comar-
ques.

14.20 El medi ambient.  
Vigilància dels ambi-
ents subterranis.

14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines (Gastronòmic). 

Espatlletes de conill 
amb xocolata, rossi-
nyols i salsifins.

15.50 La Riera (Telenovel·la). 
La Lídia té la clau 
perquè el Sergi es 
pugui fer càrrec del 
càtering del casino. 

16.35 Divendres (Magazín).  

 
Avui el programa rep la 
visita d’Emma Vilarasau 
i Míriam Iscla, protago-
nistes de l’obra 
Barcelona. A més, fa un 
repàs de l’actualitat 
amb el jutge Santiago 
Vidal i els periodistes 
Màrius Carol, Sílvia 
Soler, Manel Cuyàs i 

TV3

d’avui es parla del 
festeig amb homes 
i dones de diferents 
edats. A més, s’intenta 
descobrir com es viu i 
s’ha viscut l’amor i l’ena-
morament mitjançant 
els testimonis de dife-
rents persones.

23.40 Valor afegit  
(Economia). Avui 
el programa es fixa 
en el funcionament 
del futbol alemany, 
a través del model 
econòmic i de gestió 
dels seus clubs. Aquest 
dissabte, dos equips 
alemanys s’enfronten a 
la final de la Champions 
League.

00.15 Pel·lícula:  Les vides 
de Cèlia. Espanya, 
2006. Dir.: Antonio 
Chavarrías. Int.: Luis 
Tosar, Najwa Nimri, 
Daniel Giménez Cacho. 
Després d’una revetlla, 
la Cèlia fracassa en el 
seu intent de suïcidi 
a les vies del tren. 
La mateixa nit, una 
adolescent és violada 
i assassinada en un 
lloc proper. Les proves 
porten el Miquel Ángel, 
el policia a càrrec del 
cas, fins a la Cèlia i 
l’Agustín, el marit.

01.55 Tr3s C  (Cultural).
02.00 Divendres (Magazín). 
03.30 Fusió i swing a l’estudi 

(Musical). Inclou Valentí 
Moya Trio i Le BBT 48er 
Project.

Núria Coll. A continu-
ació l’espai mostra com 
es vivia a la Colònia 
Güell i analitza la impor-
tància de la cripta d’An-
toni Gaudí. Finalment, 
Pep Blay explica curio-
sitats sobre algunes de 
les cançons més 
famoses.

18.15 Joséphine (Sèrie). Foc 
a la família!

19.57 Espai Terra  
(Divulgatiu). Espai en 
què la divulgació i la 
informació sobre el 
territori conviuen amb 
el descobriment de la 
natura, la meteorologia 
i el medi ambient.

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

més? (Humor). Avui 
l’Homo APM assis-
teix als X-Games de 
Barcelona. A la secció 
Pressing APM?, la 
periodista Laia Ferrer 
s’enfronta a les seves 
pròpies pífies. A més, 
Iker Casillas celebra la 
sortida de Mourinho del 
Reial Madrid i el Barça, 
el títol de Lliga aconse-
guit.

 
22.30 Per sempre (o no) 

T’estimo: Al programa 

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. Inclou Claude, l’en-

tremaliat.
09.40 Els barrufets.
10.31 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire. 
11.42 Futbol galàctic. 
12.32 Mofeta Kung Fu. 
13.10 La lliga dels super-

malvats. Inclou La Liz 
llamp, Deu minuts i 
Nones nonetes, Voltar.

13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.
15.23 Bola de drac Z Kai 

(Juvenil). Emissió de 
dos episodis. Mateu 
l’escàpol del Cèl·lula! En 

Son Goku torna a l’acció! 
i La superació dels 
límits de superguerrer 
de l’espai! La sala de 
l’esperit del temps!

16.10 One piece (Juvenil). 
Emissió de dos 
episodis. 

17.00 Mic. 
17.45 Una mà de contes: El 

soldadet de plom.
17.58 Fungi: Els veïns soro-

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

Com sobreviure a 
l’arròs amb llet?, Com 
sobreviure a un regal 
fatal?, Com sobreviure 
al parxís? i Com sobre-
viure al perfum de la 
iaia?

19.30 Info K.

19.45 Doraemon.
20.15 Tom i Jerry. 
20.55 Bola de drac: Satanàs 

es mostra.
21.20 La Riera.
22.05 Singulars: Joan Castillo:

Catalunya 2020. I 
mentrestant?

23.00 60 minuts: Ombres 
de llibertat, de Jean-
Philippe Tremblay.

00.00 A casa del meu pare hi 
ha moltes estances.

00.45 Tr3s C.
00.55 Un portàtil contra la 

pobresa.
01.40 Vestits d’arreu del 

món. Turquia.
02.15 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat.

02.19 Xarxa natura.
02.24 240, el nen clònic.

SUPER 3/ 33

recomanatstelevisió
33 23.00

‘60 minuts’

Aquest espai documental del 33
emet la cinta Ombres de llibertat, de
Jean-Philippe Tremblay. La peça
mostra que el 90% dels mitjans de
comunicació dels EUA estan
controlats per cinc grans
conglomerats amb finalitats de lucre,
que han creat així un monopoli
mediàtic que manipula el nostre món
polític, econòmic i social. Des
d’aquesta premissa revela “la veritat
extraordinària que s’amaga darrere
dels mitjans de comunicació”.
És a dir, s’acosta a la censura, a
l’encobriment i al control corporatiu.

TV3 00.05

‘Les vides de Celia’
✰✰

Director: Antonio Chavarrías

Actors: Najwa Nimri, Luis Tosar,

Daniel Giménez Cacho, Aida Folch,

Álex Casanovas

Espanya, 2006. Al final d’una nit de
revetlla, la Celia fracassa en el seu
intent de suïcidi. La mateixa nit, una
adolescent és violada i assassinada.
Un policia, el Miguel Ángel, comen-
çarà a investigar el cas. La investiga-
ció el portarà fins a la Celia i el seu
marit Agustín, de qui sospita que és
l’autor de la violació que hi va haver
aquella nit.

Crackòvia, el programa de gags futbolístics
de TV3, va ser l’espai televisiu més vist de
dilluns i va superar l’aposta més forta de
TVE per a aquesta temporada: Águila roja.
Mentre que el programa d’humor va acon-
seguir 737.000 espectadors –una quanti-
tat que li va suposar un 21% de share–, la
sèrie en va aconseguir 489.000, una bona
xifra però que no s’acosta a la del format de
la pública catalana. També destaca del pri-
me time la proposta que feia TV3 després
de Crackòvia: la sèrie Gran nord. Aquest for-
mat va perdre molts dels espectadors que

venien del format anterior. Aquesta ficció
sobre la vida en un poble dels Pirineus no va
aconseguir mantenir l’audiència i va tenir
només 353.000 espectadors, un 11,6% de
quota de pantalla.

Els espais informatius van ser un altre
punt fort de TV3. Tant el TN migdia com el
TN vespre van ser dels espais més vistos del
dia. El TN migdia amb 686.000 espectadors
i el TN vespre amb 589.000. El TN comar-
ques també va col·locar-se en el top ten del
dia amb 351.000 televidents. També va en-
trar a la llista El intermedio, de LaSexta.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Crackòvia
TV3 22.00 737.000 21,0%

02 Telenotícies migdia
TV3 14.29 686.000 28,3%

03 Telenotícies vespre
TV3 20.59 589.000 19,5%

04 La Riera
TV3 15.49 545.000 23,3%

05 Águila Roja
LA1 22.31 489.000 16,2%

06 Gran nord
TV3 22.41 353.000 11,6%

07 Telenotícies comarques
TV3 13.59 351.000 17,7%

08 Informativos telecinco
TELECINCO 21.00 332.000 11,2%

09 El intermedio
LASEXTA 21.30 315.000 9,4%

10 Pasapalabra
TELECINCO 20.13 312.000 12,4%

‘Crackòvia’ guanya per golejada

TV3

Telecinco

Antena 3

La Sexta

TV3

Telecinco

Antena 3

La 1

La Sexta

8TV

Cuatro

FDF

Neox

La 2

7,2%

2,4%

6,5%

4,7%

4,1%

2,5%

2,5%

14,8%

10,1%

9,7%

14,8%

10,1%

9,7%

6,5%

Programes més vistos a Catalunya

Dilluns, 20 de maig

Canals més vistos a Catalunya

Dilluns, 20 de maig

Canals més vistos a Catalunya

Acumulat del mes de maig

audiènciestv

TVC

BiblioSort
Resaltado

BiblioSort
Resaltado


