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

Oriol Junqueras, 
president d’ERC; Uxue 
Barkos, diputada al 
Congrés i autora de 
Contra viento y marea, 
i Laia Marull i Francesc 
Orella (foto), actors. 

 
14.00 Telenotícies comar-

ques.
14.20 El medi ambient.  

Millorar l’eficiència 
energètica a les llars: 
El programa dóna a 
conèixer mesures 
senzilles d’estalvi ener-
gètic amb motiu del 
Dia Mundial del Medi 
Ambient.

14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines. Macarró 

burguer de xocolata.
15.50 La Riera (Telenovel·la). 

El Balló està disposat a 
tot per impedir la publi-
cació del reportatge. 
Mentrestant, l’Andrea 
juga amb els Flaquer 
quan descobreix que 
la Núria li va copiar els 
plans eròtics.

16.35 Divendres (Magazín). 
Avui es presenten les 
curiositats i la història 
de la Festa del Càntir 
d’Argentona. A més, 
es debat sobre com 

TV3

23.45 Valor afegit. Avui 
Albert Closas ofereix 
un resum del que ha 
passat a Sitges el cap 
de setmana passat, 
durant les jornades 
del Cercle d’Economia. 
Durant tres dies Sitges 
va esdevenir capital 
econòmica i pels seus 
carrers van passar una 
infinitat d’autoritats 
econòmiques i políti-
ques. A continuació 
l’espai ofereix un repor-
tatge sobre l’Heraldo 
de Madrid, un diari 
progressista i republicà.

00.15 Pel·lícula: Direct 
contact. EUA, 2009. 
Dir.: Danny Lerner. Int.: 
Dolph Lundgren, Gina 
May, Michael Paré. Mike 
Riggins, un exmarine 
empresonat en un 
centre penitenciari dels 
Balcans, és alliberat 
pel Servei Secret nord-
americà amb la missió 
de rescatar Ana Gale, 
que ha estat segres-
tada per un grup rebel.

 
01.40 Tr3s C  (Cultural).
01.45 Divendres (Magazín). 
03.00 Fusió i swing a l’estudi 

(Musical). Inclou Òscar 
Font & The Swingones i 
Pere Soto Gypsy.

són els catalans en les 
relacions amoroses i es 
repassa l’actualitat.

18.05 Joséphine (Sèrie). Un 
nadó caigut del cel.

19.57 Espai Terra. Les colò-
nies formen part de 
la tradició escolar de 
Catalunya. En els últims 
anys han evolucionat 
cap a una orientació 
més mediambiental. 

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

més? L’Homo APM? 
s’infiltra entre els afici-
onats del FC Barcelona 
per donar la seva 
particular benvinguda 
al futbolista Neymar. 
També es mostra 
com l’expulsen de la 
roda de premsa, tot i 
que estava acreditat. 
A més, el polifacètic 
Juan Carlos Ortega 
explica com veu la tele 
a la secció La televisió 
és cultura, s’anuncia 
el guanyador de Vull 
ser com l’Homo APM? 
i s’estrena la secció 
Encarats, entre altres 
coses.

22.30 Per sempre (o no) 
Al llit. En el programa 
d’avui, el periodista 
Salvador Alsius dóna 
a conèixer la seva 
recerca sobre el sexe a 
Catalunya. A més, pare-
lles d’edats diferents 
parlen de la seva expe-
riència.

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. 
12.05 Gasp! Inclou Com peix 

sense aigua i El peix 
llop.

12.32 Mofeta Kung Fu. 
13.10 La lliga dels supermal-

vats. Inclou Mala sort 
amb la sort, La super-
lliga d’hoquei i 20.000 
cruixits submarins.

13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.
15.23 Bola de drac Z Kai. 

16.10 One piece. Emissió de 
dos episodis.

17.00 Mic. 
17.45 Una mà de contes: 

Això és massa! Josep.
17.58 Fungi.
18.10 L’abella Maia. Inclou 

Viatge nocturn, Un 
regal caigut del cel, El 
nou Shelby i L’ou miste-
riós.

19.00 L’Spirou petit. Inclou 
Com sobreviure quan 
la mare fa tard?, Com 
sobreviure a la firma 
d’una nota de la profes-
sora?, Com sobreviure 
al mal alè? i Com sobre-
viure a la Suzikeshi?

19.30 Info K.
19.45 Doraemon.
20.15 Tom i Jerry. Inclou Es 

ven un ratolí, Hi ha un 

ratolí a Manhattan, 
Cent mètodes per 
enxampar un ratolí, 
El magnifico i El ratolí 
napolità.

20.55 Bola de drac.
21.20 La Riera.
22.05 Singulars: Vicenç 

Navarro: Les retallades 
no són inevitables.

23.00 60 minuts: Contraatac. 
Hacktivisme a l’àmbit 
dels jocs de guerra.

23.56 Trobar vida fora de la 
Terra. Emissió de dos 
episodis.

01.40 Tr3s C.
01.43 Vestits d’arreu del 

món. Sud-Àfrica.
02.09 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat.

02.20 Xarxa natura.
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‘Per sempre (o no)’

El capítol d’avui, titulat Al llit, se
centrarà en el sexe, un dels aspectes
de les relacions de parella que més
han canviat al llarg de les últimes
dècades. Ho evidenciaran els
testimonis que participen en el
programa: des dels més grans, que
recorden amb ressentiment la
repressió amb què van viure la
sexualitat quan eren joves, fins als
adolescents, que en parlen sense
tabús però encara amb algunes pors.
La Casita Blanca, el porno per a
dones i les Mamzelles també tindran
presència en l’edició d’aquesta nit.

8TV 22.25

‘Hero’
✰✰✰✰

Director: Zhang Yimou

Actors: Jet Li, Tony Leung Chiu Wai,

Maggie Cheung, Zhang Ziyi, Chen

Dao Ming, Donnie Yen

Xina, 2002. El rei Qin somia a unificar
tots els regnes de la Xina i convertir-
se en el primer emperador del país,
però això provoca les ires dels altres
monarques, que intenten assassi-
nar-lo. Qin promet riqueses i poder a
qui elimini els tres sicaris més temi-
bles, una tasca que sembla impossi-
ble. Un guerrer enigmàtic, però,
assegura que ho ha aconseguit.

Crackòvia va ser el programa més vist de di-
lluns a la nit a Catalunya, però a diferència
del que sol passar no va encapçalar el ràn-
quing global del dia, sinó que va caure a la
segona posició en benefici del Telenotícies
migdia. De fet, els 575.000 espectadors i el
17,1% de quota de pantalla que ha aconse-
guit aquesta setmana l’espai d’humor són
el cinquè resultat més baix de la tempora-
da –o el segon si no es tenen en compte du-
es edicions especials i una que va començar
molt més tard de l’habitual–. A la segona
part de la nit, Gran Nord va mantenir aques-

ta línia a la baixa i va obtenir el pitjor resultat
del curs, amb tot just 304.000 seguidors i
un 10,1% de quota, que la van obligar a llui-
tar per la segona posició de la franja amb la
sèrie CSI, que va tornar a Telecinco amb
312.000 espectadors i un share del 9,4%.
El lideratge en aquesta segona part del pri-
me time va ser per a la ficció de La 1 Águila
roja, que va col·locar-se cinquena al ràn-
quing diari, amb 447.000 seguidors. En el
conjunt de l’Estat, Águila roja va ser l’emis-
sió més vista del dia, amb gairebé 5 milions
d’espectadors i un 25,1% de quota.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Telenotícies migdia
TV3 14.29 628.000 34,1%

02 Crackòvia
TV3 21.59 575.000 17,1%

03 Telenotícies vespre
TV3 20.59 513.000 18,7%

04 La Riera
TV3 15.53 471.000 27,2%

05 Águila roja
LA 1 22.29 447.000 14,8%

06 El hormiguero 3.0
ANTENA 3 21.48 338.000 10,2%

07 Telenotícies comarques
TV3 13.59 327.000 19,3%

08 CSI Miami
TELECINCO 22.21 312.000 9,4%

09 Gran Nord
TV3 22.41 304.000 10,1%

10 El intermedio
LA SEXTA 21.30 274.000 8,6%

‘Gran Nord’ fa mínim i ‘Crackòvia’ gairebé
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Acumulat del mes de juny
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