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

Presentadores: Ariadna 
Oltra, Helena García 
Melero. 

14.00 Telenotícies comar-
ques.

14.20 El medi ambient (Medi 
Ambient). Mar Mort: un 
transvassament fara-
ònic.

14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines (Gastronòmic). 

Terrina de conill amb 
rossinyols escabetxats.

15.50 La Riera (Telenovel·la). 
La Carme vol saber 
coses de la Júlia, la 
primera dona del 
Guillem, però ell no en 
parla mai. La Marina, 
per la seva banda, 
veu que els seus 
amics tenen parella i 
se sent desplaçada. 
Mentrestant, el Quico 
diu a l’Imma que està 
sent injusta amb el 
Salva.

16.35 Divendres. Avui es 
parla d’havaneres amb 
motiu de la cantada 
que té lloc a Calella el 
primer dissabte del mes 
de juliol. A continuació 
l’equip del programa 
repassa l’actualitat amb 
Santiago Vidal, Màrius 
Carol, Sílvia Soler, 
Manuel Cuyàs i Núria 
Coll.

18.10 Joséphine (Sèrie). La 
pissarra.

19.50 Espai Terra  
(Divulgatiu). Avui 

TV3

ment zero. El programa 
aborda les noves lleis 
que estan preparant 
els governs espanyol i 
català per aconseguir 
l’endeutament zero 
dels ajuntaments. A 
més, Albert Closas 
entrevista Joan Renart, 
conseller delegat de 
Vichy Catalán.

00.40 Pel·lícula: El perfecte 
desconegut. Espanya, 
2011. Dir.: Toni Bestard. 
Int.: Colm Meaney, 
Ana Wagener, Carlos 
Santos. Mark O’Reilly, 
un viatger misteriós, 
arriba a un petit poble 
mallorquí i s’instal·la 
discretament en un vell 
comerç abandonat. Els 
veïns aviat s’entusi-
asmen perquè creuen 
que el Mark pretén 
reobrir el local, la qual 
cosa animaria el poble. 
No obstant això, ell 
no té cap intenció de 
fer-ho.

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

(Musical). Inclou Gerard 
Nieto Quartet i Pere 
Soto Gypsy Project.

05.00 Jazz a l’estudi  
(Musical): Xavi Maureta.

el programa dóna a 
conèixer el problema 
existent a les illes 
Canàries amb els 
eriçons diadema. 
L’acció humana ha 
provocat la disminució 
dels seus predadors, 
per la qual cosa la 
població ha augmentat 
considerablement. 
Actualment ja són 
considerats una plaga.

 
20.10 El gran dictat 

(Concurs).
21.00 Telenotícies vespre 

(Informatiu). 
21.55 Lliga ACB: Real 

Madrid-FC Barcelona 
Regal. Play-off. Final: 
cinquè partit. Després 
d’igualar l’eliminatòria 
per segona vegada, el 
FC Barcelona viatja a 
Madrid amb la intenció 
de proclamar-se 
campió. No obstant 
això, el Reial Madrid 
juga a casa davant de 
la seva afició, una moti-
vació extra per acabar 
guanyant el play-off. En 
directe des del Palacio 
de Deportes de la 
Comunidad de Madrid.

00.10 Valor afegit  
(Economia): 
Ajuntaments: endeuta-

06.00 Mic. 
06.20 L’abella Maia.
07.10 El petit Nicolas. 
07.50 Doraemon.
08.45 Quin crac, l’Angelo!
09.05 Mic. 
09.40 Els barrufets.
10.30 Avatar: l’últim mestre 

de l’aire. Inclou El dia 
del sol negre: la invasió 
(I), El dia del sol negre: 
l’eclipsi (II), El temple 
de l’aire de l’oest i Els 
mestres del foc.

12.00 Gasp!
12.30 Mofeta Kung Fu. 
13.10 La lliga dels supermal-

vats. 
13.45 Shin Chan.
14.35 Els pingüins de 

Madagascar.
15.25 Bola de drac. 
16.15 One piece (Juvenil). 

17.00 Mic. Inclou Bob, el 
manetes.

17.50 Una mà de contes: I tu 
com ho dius, Eulàlia?

18.00 Fungi: Amoïnada.
18.15 L’abella Maia. Inclou 

El rei Willi, El rusc 
encantat, L’eclipsi solar 
i El despertador.

19.05 L’Spirou petit. Inclou 
Com sobreviure a les 
cols de Brussel·les?, 
Com sobreviure quan 
estàs despullat?, Com 
sobreviure als cabells 
rojos? i Com sobreviure 
a un estrip dels panta-
lons?

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

Serenata a la llum de la 
lluna, L’amor és perillós, 

Un cadell net i polit, 
Guerra declarada i El 
cavallet de mar.

20.55 Bola de drac: El contra-
atac del temible Tao Pai 
Pai.

21.25 La Riera.
22.05 Singulars.
23.05 60 minuts: Memòries 

gitanes. L’altre geno-
cidi.

00.20 Extres. La lapidació de 
Sant Esteve.

00.30 Ciutadà Ken Loach.
01.23 Tr3s C.
01.30 Stéphane Hessel.
02.25 Tresors del món, 

patrimoni de la huma-
nitat.

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

tudi. 
04.55 Jazz a l’estudi.
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recomanatstelevisió
TV3 / LA 1 22.00

Bàsquet: R. Madrid - Barça Regal

Després d’un play-off molt igualat, la
Lliga Endesa de bàsquet tindrà avui
un campió. El desenllaç se sabrà en el
cinquè partit d’una final en què el
Reial Madrid ha aconseguit avançar-
se dues vegades, però que el Barça
Regal ha pogut empatar gràcies a
una victòria al Palau d’Esports de la
Comunitat de Madrid i una altra al
Palau Blaugrana. El matx definitiu es
disputarà a la capital espanyola,
on els homes de Xavi Pascual
intentaran revalidar el títol que ja
van aconseguir l’any passat
precisament davant dels blancs.

8TV 22.25

‘La comtessa russa’
✰✰✰

Director: James Ivory

Actors: Ralph Fiennes, Natasha

Richardson, Vanessa Redgrave,

Lynn Redgrave, Madeleine Potter

Regne Unit, 2005. L’any 1936 a la
ciutat xinesa de Xangai hi conviuen
refugiats, espies i soldats de diver-
ses nacionalitats. Entre ells hi ha la
Sofia, una comtessa russa exiliada
que es veu obligada a treballar com a
cambrera, i el Jackson, un diplomàtic
cec que acaba de perdre la seva
família. Els dos personatges coinci-
deixen en un club nocturn.

Crackòvia va oferir aquest dilluns un recull
dels millors gags que ha protagonitzat
aquesta temporada José Mourinho, però la
proposta no va aconseguir el suport que sol
obtenir habitualment el programa. Els
517.000 espectadors i el 15,2% de quota de
pantalla que va aconseguir l’espai són les pit-
jors dades de tot el curs, però tot i així van ser
suficients perquè liderés el prime time i es
col·loqués tercer en el rànquing, només per
darrere dels Telenotícies. Durant la segona
part de la nit, en canvi, TV3 no va poder re-
petir el domini: Gran Nord va quedar-se amb

306.000 espectadors –només 2.000 més
que el mínim de fa 15 dies– i un share del
10,2%, i no va tenir cap opció de lluitar pel
primer lloc de la franja amb Águila roja, que
va imposar-se còmodament gràcies als seus
481.000 seguidors, que li van atorgar un
16,2% de quota. De fet, la sèrie de TV3 fins i
tot va veure amenaçada la segona plaça per
El mentalista, que va aconseguir un dels mi-
llors resultats de la temporada, amb 297.000
espectadors i un 9,2% de share. La quarta
opció va ser Cuatro, gràcies als 219.000 se-
guidors d’Un príncipe para Corina.

ESPECTADORS ‘SHARE’

01 Telenotícies vespre
TV3 20.59 655.000 23,3%

02 Telenotícies migdia
TV3 14.29 633.000 27,9%

03 Crackòvia
TV3 22.00 517.000 15,2%

04 La Riera
TV3 15.55 507.000 23,5%

05 Águila roja
LA 1 22.29 481.000 16,2%

06 Telenotícies comarques
TV3 13.59 389.000 20,5%

07 El intermedio
LA SEXTA 21.30 340.000 10,4%

08 Gran Nord
TV3 22.41 306.000 10,2%

09 El mentalista
LA SEXTA 22.26 297.000 9,2%

10 El secreto de Puente Viejo
ANTENA 3 17.41 294.000 18,6%

‘Crackòvia’ lideraamb elmínim ‘share’del curs
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Programes més vistos a Catalunya

Dilluns 17 de juny

Canals més vistos a Catalunya

Dilluns 17 de juny

Canals més vistos a Catalunya

Acumulat del mes de juny

audiènciestv

TVC

BiblioSort
Resaltado

BiblioSort
Resaltado


