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

Convidats: Xavier 
Sala i Martín, cate-
dràtic d’Economia 
a la Universitat de 
Colúmbia de Nova York, 
i Alfonso Guerra, polític.

 
14.00 Telenotícies comar-

ques.
14.20 El medi ambient (Medi 

Ambient). Actualment, 
el protocol de Kyoto 
només està ratificat 
per països que repre-
senten més o menys al 
15% de les emissions 
globals. 

14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines. Verdures de 

primavera, popets i 
caldo de verdures.

15.50 La Riera (Telenovel·la). 
A la reunió convocada 
al casino, el Sunyer 
presenta els comptes i 
ningú no sospita res. El 
problema és que el Teo 
vol una part més gran 
del pastís i el Nil s’hi 
nega. 

16.35 Divendres (Magazín). 
Es presenta la festa 
de les Enramades 
de Sallent i Pep Blay 
mostra les curiosi-
tats amagades a les 
cançons més famoses 

TV3

Barça no li ho vol posar 
gens fàcil, ja que vol 
oferir a la seva afició 
el segon títol de la 
temporada. En directe 
des del Camp Municipal 
d’Esports de Lleida.

23.30 Valor afegit  
(Economia). L’espai 
explica en què consis-
teix el mercat financer 
alternatiu. Es tracta 
d’un sector que sorgeix 
perquè les entitats 
financeres no conce-
deixen crèdit. A més, 
el programa analitza 
la situació laboral al 
Solsonès i a la seva 
capital, Solsona, on el 
tancament de la serra-
dora Tradema ha deixat 
140 persones sense 
feina, fet que suposa 
un fort cop per al indús-
tria de la fusta.

00.10 Pel·lícula: Un joc 
d’intel·ligència. 
Alemanya, 2007. Dir.: 
Hans Weingartner. Int.: 
Moritz Bleibtreu, Elsa 
Schultz Gambard, Milan 
Peschel. El Rainer és 
un exitós productor 
que ho té tot i que 
ha arribat al cim de la 
seva carrera creant 
programes de televisió 
estúpids i vulgars. 

02.10 Tr3s C  (Cultural).
02.15 Divendres (Magazín). 
03.31 Fusió i swing a l’estudi 

(Musical). Inclou Matías 
Míguez i Zona Wells.

05.01 Jazz a l’estudi.

de les dives de la 
música, coincidint amb 
l’actuació de Rihanna 
a Barcelona. A més, es 
repassa l’actualitat amb 
el jutge Santiago Vidal 
i els periodistes Màrius 
Carol, Sílvia Soler, 
Manuel Cuyàs i Núria 
Coll.

 
18.15 Joséphine (Sèrie). El 

germà que no vaig 
tenir.

19.57 Espai Terra  
(Divulgatiu). Acudeix a 
plató un veterinari per 
parlar de la leishma-
niosi, una malaltia que 
afecta els gossos. 

20.20 El gran dictat. 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.27 Copa Catalunya 

(Esportiu): FC 
Barcelona-RCD 
Espanyol. Final. 
Després del derbi de 
diumenge passat, que 
va acabar amb un 0-2 
al marcador favorable 
al conjunt blaugrana, 
el Barça i l’Espanyol 
tornen a enfrontar-se 
avui a la final de la Copa 
Catalunya. L’equip 
blanc-i-blau té l’opor-
tunitat de guanyar la 
Copa al seu gran rival. 
No obstant això, el 

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

de l’aire. Inclou La 
companyia de l’illa 
d’Ember, El cometa 
Sozin: el rei Fènix (I) i El 
cometa Sozin: els vells 
mestres (II).

11.42 Gasp! Inclou Un dia 
de sort, Pregunta-li 
al Gasp, Compte amb 
el batallaire i Un 
assumpte molt pelut.

12.32 Mofeta Kung Fu. 
13.10 La lliga dels supermal-

vats. Inclou Per molts 
anys, doctor Gripau, 

Confusió a l’escola i 
Robocriats de luxe.

13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.
15.23 Bola de drac Z Kai 

(Juvenil). Emissió de 
dos episodis. 

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

17.00 Mic. Inclou Bob, el 
manetes.

17.45 Una mà de contes: El 
vestit nou de l’empe-
rador.

17.58 Fungi: Amoïnada.
18.10 L’abella Maia.
19.00 L’Spirou petit. Inclou 

Com sobreviure a la 
varicel·la?, Com sobre-
viure al Dia de la Mare 
quan no tens cap regal 

per a ella?, Com sobre-
viure a una classe de 
dansa clàssica? i Com 
sobreviure a les cues 
de la sortida de les 
vacances?

19.30 Info K.
19.45 Doraemon.
20.15 Tom i Jerry.
20.55 Bola de drac: El labe-

rint de gel.
21.20 La Riera.
22.05 Singulars: Jorge 

Verstrynge: Un llarg 
viatge.

23.00 60 minuts: Els meu 
germà l’islamista.

23.57 Missió possible.
00.40 Tr3s C.
00.43 Lluny de l’Havana.
01.32 El Pakistan, una 

tragèdia sense fi.
02.24 240, el nen clònic.
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‘Singulars’

Jaume Barberà entrevista avui el
doctor en ciències polítiques i
sociologia Jorge Verstrynge.
Exdiputat d’Alianza Popular, partit
del qual va arribar a ser secretari
general durant els anys 80, el gir
ideològic que ha protagonitzat des
de llavors el va acabar portant a
afegir-se a la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca en un escrache
davant la casa de la vicepresidenta
del govern espanyol, Soraya Sáenz
de Santamaría. Verstrynge és molt
crític amb la classe política espanyola
i amb l’estat de les autonomies.

8TV 22.25

‘Charlotte Gray’
✰✰✰

Director: Gillian Armstrong

Actors: Cate Blanchett, Billy

Crudup, Michael Gambon, Rupert

Penry-Jones, Jack Shepherd

EUA, 2001. El 1943, Charlotte Gray
salta amb paracaigudes per introdu-
ir-se al territori francès ocupat pels
nazis. Oficialment, el govern britànic
li ha encarregat que se sumi a la
resistència local per lluitar contra
l’ocupació alemanya, però el seu
veritable objectiu és trobar el seu
promès, un pilot que va desaparèixer
després que el seu avió fos abatut.

Crackòvia va ser el programa més vist
d’aquest dilluns a Catalunya, amb 664.000
espectadors i un 19% de quota de pantalla.
Tot i que les xifres queden lluny dels seus
millors resultats, l’espai d’humor no va te-
nir rival: El hormiguero va ser la segona op-
ció de la franja, però va quedar-se amb
354.000 seguidors. A la segona part del pri-
me time, en canvi, TV3 va perdre el domini,
que va passar a mans de La 1. La sèrie Águi-
la roja va fer mínim de la temporada, però
les 430.000 persones que va reunir, que li
van atorgar un 13,7% de share, van ser su-

ficients per derrotar Gran Nord, que va pu-
jar fins als 385.000 espectadors i el 12,1%
de quota però no va poder passar de la se-
gona posició de la seva franja. De fet, ni tan
sols la va mantenir amb comoditat, ja que
en tot moment va haver de fer front a la du-
ra competència de la pel·lícula Fast & Fu-
rious 5, amb què Cuatro va aconseguir
372.000 seguidors i un 14,4% de share i
que va arribar a ser líder un cop acabada la
sèrie. Pel que fa a Gran Hermano, en el seu
retorn als dilluns va fer un bon resultat, amb
293.000 espectadors i un share del 14,3%.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Crackòvia
TV3 22.00 664.000 19,0%

02 Telenotícies migdia
TV3 14.29 643.000 31,1%

03 Telenotícies vespre
TV3 20.59 548.000 18,3%

04 La Riera
TV3 15.54 514.000 26,2%

05 Águila roja
LA 1 22.29 430.000 13,7%

06 Telenotícies comarques
TV3 13.59 426.000 21,8%

07 Gran Nord
TV3 22.41 385.000 12,1%

08 Cinema: Fast & Furious 5
CUATRO 22.30 372.000 14,4%

09 El hormiguero 3.0
ANTENA 3 21.47 354.000 10,3%

10 El intermedio
LA SEXTA 21.30 317.000 9,4%

‘Crackòvia’ i ‘Águila roja’ es parteixen la nit

TV3

Antena 3

Telecinco

La 1

Antena 3

TV3

La 1

Telecinco

La Sexta

Cuatro

FDF

Neox

La Sexta 3

Xplora

7,2%

2,3%

6,3%

5,8%

3%

2,4%

2,3%

13,7%

12%

7,8%

13,4%

10,5%

10,3%

8,1%

Programes més vistos a Catalunya

Dilluns 27 de maig

Canals més vistos a Catalunya

Dilluns 27 de maig

Canals més vistos a Catalunya

Acumulat del mes de maig

audiènciestv

TVC

BiblioSort
Resaltado

BiblioSort
Resaltado


