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

Antoni Balmón, secre-
tari d’Acció Política 
del PSC, i el Sevilla 
(foto), cantant del grup 
Mojinos Escozíos.

 
14.00 Telenotícies comar-

ques.
14.20 El medi ambient. La 

bicicleta elèctrica, 
de Rubí a Dinamarca: 
Una empresa de 
Rubí, Urbikes, ha 
guanyat el concurs 
convocat pel Govern 
danès per al Bicing de 
Copenhaguen. 

14.30 Telenotícies migdia. 
15.40 Cuines (Gastronòmic). 

Sarg amb salsa 
balandra i espàrrecs.

15.50 La Riera (Telenovel·la). 
El Claudi es disposa a 
pressionar el seu fill 
perquè és conscient 
que els comptes no 
quadren, però una 
notícia salva el Nil. 

16.35 Divendres. Esteve 
Rovira, director de 
la sèrie Serrallonga, 
va al plató per parlar 
d’aquest heroi 
romàntic. A més, Pep 
Blay descobreix els 
secrets que s’amaguen 
en algunes cançons 

TV3

onals, ja que només dos
de cada 10 casaments 
són religiosos.

23.40 Valor afegit. El nombre 
de pisos buits ha 
augmentat de manera 
considerable a causa de
la crisi i ha esdevingut 
un gran problema. El 
programa aborda el 
tema en el reportatge 
Què en fem, dels pisos 
buits?

00.15 Pel·lícula: La fi de 
l’esperit. EUA, 2006. 
Dir.: Jim Hanon. Int.: 
Louie Leonardo, Chad 
Allen, Jack Guzman. 
La tragèdia comença 
quan un grup de 
missioners viatja al cor 
de la selva de l’Ama-
zones a la recerca dels 
waodani, una de les 
tribus més violentes 
del planeta i que està 
a punt d’extingir-se a 
causa de les morts per 
venjança. Quan cinc 
dels missioners moren 
atacats per les llances 
d’aquest ferotge grup 
tribal, les seves famílies 
decideixen quedar-se 
a l’Equador i arriscar la 
seva vida vivint entre 
els waodani.  

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

tudi.  Inclou Ivó Oller 
Quintet i Martí Ventura 
Trio.

05.01 Jazz a l’estudI. Gorka 
Benítez. 

que s’escolten a casa-
ments.

18.10 Joséphine (Sèrie). 
Seguiu el guia.

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). El 
guanyador del concurs 
Vull ser com l’Homo 
APM?, Miquel Serrano, 
s’enfronta al veritable 
personatge per veure 
qui és el millor vident. 
A més, l’actor i director 
Julio Manrique (foto) 
explica com veu la tele 
a la secció La televisió 
és cultura.

 
22.30 Per sempre (o no) 

(Sèrie documental). 
Sí? Vull?: Parella i 
matrimoni ja no són 
sinònims. De fet, ho 
són menys que mai. El 
nombre de casaments 
no deixa de baixar i 
cada cop la gent deci-
deix casar-se més tard i 
de maneres poc tradici-

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 bibli-
oteca, El desert, Viatge 
a Ba Sing Se: el pas de 
la serp i La perforadora.

12.04 Gasp!
12.32 Mofeta Kung Fu. 

Inclou L’art del rentat 
de cervell, L’art de la 
foscor i L’art de la resis-
tència.

13.10 La lliga dels supermal-
vats. 

13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.

15.23 Bola de drac. Inclou 
Els núvols del Follet 
Tortuga i Oolong, el 
segrestador.

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

17.00 Mic. Inclou Bob, el 
manetes.

17.45 Una mà de contes: 
Quan sigui gran vull 
ser...el Jordi.

17.58 Fungi: Busc-o-matic.
18.10 L’abella Maia. Inclou 

Fruita prohibida, El 
pol·len de tots els 
gustos, En Willy fa 
morros i Gràcies, 
vespes.

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

20.55 Bola de drac: Més enllà 
del temps.

21.20 La Riera.
22.05 Singulars: Lluís Torner: 

Recerca de frontera 
Convidat: Lluís Torner, 
director de l’Institut de 
Ciències Fotòniques.

23.00 60 minuts: Budrus.
00.04 Slum symphony.
01.00 Tr3s C.
01.03 La Minox era la meva 

vida.
01.55 Vestits d’arreu del 

món.
02.20 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat. L’illa de Wrangel. 
El hivernacle de l’Àrtic. 
Russia.

02.36 Farscape.
03.20 Fusió i swing a l’es-

tudi. 
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recomanatstelevisió
LA 1 22.30

‘Comando actualidad’

El programa de reportatges de La 1
es fixa aquesta setmana en les
subhastes que es nodreixen
d’embargaments de la Seguretat
Social o dels efectes decomissats als
aeroports. Amb la crisi, han proliferat
les subhastes i també les persones
que han après a comprar-hi i trobar
objectes (d’art, per exemple) a preus
molt més barats que els nominals. El
programa entrevista també una
emprenedora que va fundar una
empresa de venda d’objectes
subhastats: va començar amb dos
treballadors i ja en són quinze.

LA 2 22.00

‘Casa de arena y niebla’
✰✰✰

Director: Vadim Perelman

Actors: Jennifer Connelly, Ben

Kingsley, Shohreh Aghdashloo,

Ron Eldard, Frances Fisher

EUA, 2003. Dues persones discutei-
xen per la propietat d’una casa al
nord de Califòrnia. El conflicte aug-
menta de tensió quan un huracà fa
que quedin aïllats la dona d’un dels
pretendents de la casa i també el
seu fill. La fotografia del film va anar
a càrrec de Roger Deakins, un dels
col·laboradors habituals dels ger-
mans Coen.

El Crackòvia va tornar a demostrar, un di-
lluns més, la seva imbatibilitat a la franja
nocturna: el programa va anotar un 16,6%
de ‘share’ i 540.000 espectadors. Però la
batalla més dura es va lliurar uns minuts
més tard: les dues públiques s’enfrontaven
a quarts d’onze amb dues sèries. La 1 ho fe-
ia amb Águila Roja, el seu producte estre-
lla, que va superar per un marge estret Gran
Nord, de TV3. Així, les aventures històri-
ques de TVE eren seguides per 400.000
espectadors a Catalunya (i lideraven al con-
junt de l’Estat), mentre que la comèdia situ-

ada en terres pallareses es quedava amb
365.000 espectadors.

En tot cas, van ser bons resultats d’audi-
ència per a tots dos, que van desplaçar el
CSI de Telecinco a la posició quinzena del
rànquing, amb 257.000 espectadors, una
xifra molt baixa, tenint en compte que es
tracta de la sèrie internacional de més vo-
lada al canal de Mediaset. Cuatro concorria
amb Un príncipe para Corina, un espai que
té certa volada a les xarxes, però que en
nombre d’espectadors va fer curtet:
199.000 i una quota del 7,4%.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Telenotícies migdia
TV3 14.29 659.000 30,8%

02 Crackòvia
TV3 21.59 540.000 16,6%

03 La Riera
TV3 15.51 526.000 26,4%

04 Telenotícies vespre
TV3 20.59 489.000 19,1%

05 Águila Roja
LA1 22.28 400.000 13,5%

06 Gran Nord
TV3 22.42 365.000 12,3%

07 Telenotícies comarques
TV3 13.59 358.000 19,8%

08 El intermedio
LA SEXTA 21.30 324.000 10,9%

09 El hormiguero 3.0
ANTENA 3 21.47 284.000 8,9%

10 Atrapa un millón
ANTENA 3 19.56 276.000 14,8%

‘Águila Roja’ es menja ‘Gran Nord’
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