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Divendres, 24 de maig del 2013

La 1
06.00Noticias 24horas.
06.30Telediariomatinal.
08.30 Los desayunos deTVE.

Convidada: la sopranoBár-
bara Hendricks.

10.05 Lamañanade La 1.

TARDA

14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón.
15.00Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.30GranReserva,elorigen.

Pilar es reuneix ambVicen-
te Cortázar per resoldre
l’embaràs de la seua filla.

17.30Amores verdaderos.
18.30Tenemosquehablar.
19.10Baloncesto.LligaACB.Re-

alMadrid-BlusensMonbus.

NIT

21.00Telediario 2.
22.15 El tiempo.
22.30Cine.RockyBalboa (2006).

Dir.: Sylvester Stallone.
00.05 Ley y orden acción cri-

minal.

La 2
06.00TVE esmúsica.
06.30That’s English.
07.00Documental. Sabores.
07.55Biodiario.
08.00Documental.Patrimonio

de laHumanidad.
08.55Biodiario.
09.00 Pueblo deDios. Los invi-

sibles.
09.30Aquí hay trabajo.
10.00UNED.
11.00Documental.Antártida.
12.00Para todosLa2.Entre al-

tres assumptes, abordaran
el canvi climàtic.

13.40 Zoomnet.
13.55Crónicas.Policías y ladro-

nes.

TARDA

14.40 Docufilia. El capitán de
Shackleton.

15.35 Saber y ganar.Concurs.
16.05Grandesdocumentales.

Sabores.
18.30 El escarabajo verde. La

sierra deGredos.
19.00 La casa encendida.
19.30 Solomoda.
20.00 L’informatiu. Informatiu

endesconnexióper aCata-
lunya. Inclou: El temps.

20.30Gentdeparaula.AmbAr-
turo San Agustí.

NIT

21.00 Documental. Ellas se
arriesgan. Ellas... por tierra,
mar y aire.

22.00La suerteen tusmanos.
22.20 El documental de La 2.

TeatrochinoManolitaChen.
23.15 Conuna sonrisa. Sèrie.
23.50 Atención obras. Convi-

dada: l’actriu Ingrid Rubio.

Telecinco
06.30 InformativosTelecinco.
08.55 El programadeAR.Ma-

gazínambseccionsd’infor-
mació, entrevistes, tertúlies
i reportatgesque condueix
Ana Rosa Quintana.

12.45Mujeresyhombresyvi-
ceversa. Programa per als
que busquen parella. Em-
ma García presenta el tro-
nista i els seus candidats.

14.30 De buena ley. Presentat
per SandraBerneda, inten-
ta mediar en els conflictes
queenfrontenpersonesdel
mateix entorn social, fami-
liar o laboral.

TARDA

15.00 InformativosTelecinco.
L’actualitat informativa,pre-
sentada per David Can-
tero, Isabel Jiménez i Sara
Carbonero.

16.00Sálvamediario.Tertúlies
i reportatges sobre la vida
privadadels famosos, amb
Paz Padilla com a conduc-
tora, com cada divendres.

20.15Pasapalabra.Concursdia-
ri que presenta Christian
Gálvez. Edició especial Dis-
ney.

NIT

21.05 InformativosTelecinco.
Les notícies de la jornada.

22.15SálvameDeluxe.Progra-
ma setmanal d’entrevistes,
reportatges i tertúlia sobre
la vida social i privadad’ar-
tistes, famosos i personat-
ges televisius. Presentatper
Jorge JavierVázquez.

02.30 Premier Casino.

Antena 3
06.00Vídeosmusicales.
06.15 Noticias de lamañana.

Unrepàsalmésdestacatde
la jornadaanterior i lespre-
visions per al dia que co-
mença.

08.55 Espejo público. Progra-
made tertúlia, entrevistes,
seccions fixes i connexions
amb l’exterior. Avui, Susan-
naGrisoentrevistaendirec-
te el president de Ciuta-
dans, Albert Rivera.

12.20 Karlos Arguiñano en tu
cocina. Programa de cui-
na, amb receptes fàcils, ca-
solanes i saludables.

12.50 La ruleta de la suerte.
Especial solidari d’aquest
concurs que presenta Jor-
ge Fernández.

14.00LosSimpson.Sèrie diària
d’animació per a adults.

TARDA

15.00Antena 3noticias 1.
15.45Deportes.
16.00 El tiempo.
16.30Amar es para siempre.
17.30El secretodePuenteVie-

jo.
18.45Ahora caigo.Concurs.
20.00Atrapaunmillóndiario.

Concurs.

NIT

21.00Antena 3noticias 2.
21.40Deportes.
21.55 El tiempo.
22.10 Increíbles: El grandesa-

fío.Granfinal.Presentatper
Carlos Sobera i el seuequip
de col·laboradors.

02.45 Campeonato Europeo
dePóker.

Super3/33
06.00MIC.
06.22 L’abellaMaia.
07.13 El petit Nicolas.
07.50Doraemon.
08.42Quin crac, l’Angelo!
09.00MIC.
09.40 Els barrufets.
10.31Avatar.
11.42 Futbol galàctic.
12.32Mofeta Kung Fu.
13.10Lligadels supermalvats.
13.45 Shin Chan.

TARDA

14.35 Els pingüins deMada-
gascar.

15.23Bola dedrac Z kai.
16.10OnePiece.
17.00MIC.
17.45Unamàde contes.
17.58 Fungi.
18.10 L’abellaMaia.
19.00 L’Spiroupetit.
19.30 Info K. Informatiu desti-

nat al públic juvenil.
19.45Doraemon.
20.15Tom i Jerry.
20.55Bola dedrac.

NIT

21.20 LaRiera.
22.05Terres del sud. Priorat.
22.53 Cronos. Miquel Àngel,

superestrella.
23.55Catmúsica. JanineJansen,

concert a Amsterdam.
01.16 L’Anglaterra de Charles

Dickens.Documental.
02.03TR3SC.
02.08Tresors delmón, Patri-

moni de laHumanitat.
02.22 240, el nen clònic.
02.26 Farscape. La reacció hu-

mana.
03.14 Fusió i swing a l’estudi.

TV3
06.00Notícies 3/24.
08.00Elsmatins.Magazín amb

AriadnaOltra i HelenaGar-
cíaMelero.

TARDA

14.00Telenotícies comarques.
14.20Elmediambient.Mosaic.
14.30Telenotíciesmigdia.
15.40 Cuines. Trufes disfres-

sades.
15.50LaRiera.Saltenespurnes

a la cuina i el Carlos vol aca-
bar amb el mal ambient,
però ningú està disposat
a perdonar el Salva.

16.35 Divendres.Tertúlia, visi-
ta de la periodista Joana
Bonet i tractat de bones
maneres amb Marc Gi-
ró.

18.15 Joséphine. Els valents.
Sèrie.

19.57EspaiTerra.Avui es reve-
larà l’enigmadel JocdeCa-
talunya, relacionat ambels
ibers.

20.20 El grandictat. Concurs.

NIT

21.00Telenotícies vespre.
21.50 Zona zàping. L’adéu de

Mourinho.
22.25 La gran pel·lícula.Men-

tre dorms (2011). Dir.: Jau-
me Balagueró. César és el
porter d’un edifici d’apar-
taments, una feina que li
permet conèixer a fons tots
els inquilins i descobrir els
seus punts febles, els seus
secrets.

00.10 Pel·lícula. El principiant
(1990).Dir.: Clint Eastwood.

02.10TR3SC.

Esport3
09.22Astúries.
09.56Les costes francesesdes

de l’aire.
10.12Un tast pelmón.
10.37 Forquilla imotxilla.
11.05Tots al tren!
11.58 Connexions d’enginye-

ria.
12.45 Ciclisme.
17.30 ZonaChampions.
20.00 Esport Club.
20.57 Futbol sala.
22.45 ChampionsMagazín.

Televisió

El CAC treu a concurs 23 llicències
de ràdio en FM, set a Lleida
Cervera, Solsona, el Pont de Suert, Sort, Vielha i dos a Tremp

COMUNICACIÓACATAUNASENTÈNCIA JUDICIAL

❘ BARCELONA ❘ El Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (CAC)
ha aprovat iniciar un concurs
públic per adjudicar 23 llicèn-
cies de ràdio a FM perquè siguin
explotades comercialment amb
un període de presentació de
proposicions que començarà
l’endemà de publicar-se alDia-
ri Oficial de la Generalitat.A
Lleida, aquestes llicències cor-
responen a Cervera, el Pont de
Suert, Solsona-Olius, Sort-So-
riguera, dos a Tremp i una al-
tra aVielha.

Segons el CAC, organisme del
qual depèn l’atorgament de fre-
qüències, s’hi podran presentar
propostes durant 45 dies hàbils
i les bases del concurs podran
consultar-se a la seua pàgina
web el mateix dia que es publi-
qui l’anunci al DOGC.

Aquestes llicències havien es-
tat destinades a la prestació del
servei públic audiovisual per
part de les entitats locals mit-
jançant una resolució del Go-
vern i es va atribuir la seua ges-
tió al Consorci de Comunicació

Local, excepte una de les ad-
judicades aTremp. L’Associació
Catalana de Radiodifusió (ACR)
va interposar un recurs conten-
ciós administratiu contra la re-
solució al considerar que no es-
tava justificada la reserva de fre-
qüències per a gestió pública.

Al març del 2011, elTribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) va estimar el re-
curs, va anul·lar l’assignació i va
disposar que aquestes freqüèn-
cies fossin objecte d’un nou con-
curs conforme a dret.

CUATRO

Els desnonats, a‘Callejeros’
Callejeros de Cuatro recupera
a partir de les 23.00 h els tra-
ços de vida dels que ho han
perdut tot per saber què pas-
sa, a Después del desahucio.

Els afectats opten per comen-
çar una nova vida al carrer, en
un hostal, en una habitació llo-
gada o tornant a la casa fami-
liar.

CUATRO‘DESPUÉSDELDESAHUCIO’

BiblioSort
Resaltado


