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TV3

Un documental servirà per
commemorar el centenari
de la Mancomunitat a TV3
EFE | BARCELONA

TV3 emetrà demà a les 21.55 h el
documental Somiar un país, construir un somni, que repassa el llegat de la Mancomunitat de Municipis de Catalunya amb motiu del
centenari de la seva creació. El documental és una producció de la
Xarxa de Comunicació Local amb
la participació d’Optim TV i la Comissió del Centenari.
El projecte repassa el llegat polític i social de la Mancomunitat i,
a més del documental, inclou dues
sèries, una amb format televisiu i
una per a la ràdio, que s'emetran a
partir de la setmana que ve en les
televisions i emissores locals. Somiar un país, construir un somni

ofereix una visió general de la institució, tant del rol polític que va jugar en un escenari convuls, com de
l'acció que va portar a terme en proveir els municipis dels serveis i
equipaments bàsics.
La feina repassa les polítiques de
la Mancomunitat per trencar l'aïllament dels pobles i ciutats amb
la construcció de carreteres i l'extensió de la xarxa de telefonia; la
millora de l'atenció sanitària i social;
la reforma del sistema educatiu i la
promoció de noves institucions
culturals. Hi han participat una
vintena de persones, entre acadèmics, historiadors i polítics. Entre els
testimonis destaquen els historiadors Francesc Cabana, Josep M.

Ana Mato reclama
que els espais de
més audiència
vagin més d’hora
EFE | VALÈNCIA

Una escena del documental que es podrà veure demà a TV3

Solé i Agustí Colomines; els presidents actuals de les quatre diputacions de Catalunya, l'expresident
Jordi Pujol o l'advocat i exdiputat
Miquel Roca
L’acte oficial, en directe
Coincidint amb la commemoració
dels 100 anys de l’establiment de la

LA PROGRAMACIÓ DE TV

Mancomunitat de Catalunya, Televisió de Catalunya emetrà també,
mitjançant el canal informatiu 3/24,
l’acte de commemoració que se celebra al Saló de Sant Jordi del Palau
de la Generalitat a partir de les
11.30 h. La transmissió anirà a càrrec del redactor de la secció de Política Antoni d’Armengol.

La ministra de Sanitat i Serveis
Socials, Ana Mato, demanarà a
les cadenes de televisió que avancin els horaris dels programes de
més audiències per tal «de millorar els horaris de les famílies» i contribuir d’aquesta manera a «millorar la vida familiar».
En una intervenció a la reunió intermunicipal del PP, Mato va explicar que aquest mes es reunirà
amb representants de la Unió de
Televisions Comercials en Obert
per fer-los una proposta. Reclama
uns horaris «més racionals». I admet que cal que hi hagi «un canvi
de mentalitat» i «la col·laboració de
tothom», també dels mitjans.

CLAU  PEL·LÍCULES  SÈRIES  INFANTIL  ESPORTS O SUBTITULATS PER A PERSONES SORDES

Samanta Villar es posa a
prova a «El gran dictat»

«La noche temática»
conviu amb l’autisme

«Doraemon i els pirates
dels Mars del Sud»

TV3 | 21.50 H

LA 2 | 23.00 H

SUPER 3 | 15.45 H

El concurs que presenta Òscar Dalmau té com a concursants Samanta
Villar, Josep Maria Mainat i Coco Comín, que demostraran el seu nivell
de català per a una bona causa.

Coincidint amb el Dia Mundial de
Conscienciació sobre l’Autisme, l’espai ens acosta, amb dos documentals, a les noves teràpies esperançadores per als qui tenen la malaltia.

Tot buscant documentació sobre el
mar, la porta màgica trasllada en Nobita i els seus amics a alta mar. S'embarquen en un vaixell del segle XVII
per viure una aventura fascinant.

TV3

Super3/33

La 1

Antena 3

Telecinco

La 2

Cuatro

06.00 Notícies 3/24
09.30 Parlament
10.00 Champions Magazín.

08.40 Monstres supersans
09.00 MIC
09.30 Doraemon.O
10.25 Dinàmiks
10.50 La Família del Súper 3
Extra
11.15 Els pingüins de Madagascar.O
12.00 Fish & chips.O
12.40 L'equip Spike.O
13.35 Espies de veritat.O
14.00 El meu robot i jo
14.55 Doraemon.O
15.45 Doraemon i els pirates
dels Mars del Sud.O
17.15 MIC
17.35 Rekkit, el conill màgic.
O
18.25 Marsupilami.O
19.15 Doraemon.O
20.05 Tom i Jerry
20.40 El xou de Tom i Jerry.
21.05 Bola de Drac Z.OQuina sorpresa! El drac Sheron s'ha
convertit en un enemic.
21.30 Blog Europa.O
21.50 33 Recomana.O
22.15 La Sonora.OJoan Vinyoli en la veu de Xavi Múrcia.
22.45 El documental.OVelocitat. Documental sobre la
transformació i el pas del temps.
Un seguiment de les obres de
l'AVE i dels seus treballadors, entre l'Alt Empordà i la Catalunya
Nord, així com dels habitants
dels pobles que conviuen amb
elles.
23.50 Expedició Borneo.O
00.40 Extres.OVicenç Ferrer.
El cel a la terra.
00.50 Discovery atlas: descobrint Mèxic.O
02.05 Cultures vives.O
02.15 Aliments que fan
guanyar milions.O
03.15 Cava de Blues.O

06.00 Noticias 24H
09.55 Comando actualidad.
(R)O
11.10 Cine para todos. O
El mejor jugador.
12.30 Lo que hay que ver.O
13.00 Solo moda
13.30 Audiencia abierta.O
14.00 L’Informatiu
14.30 Corazón.O
15.00 Telediario 1.O
15.55 El tiempo.O
16.00 Sesión de tarde. O
Julie y Julia.
17.55 Sesión de tarde. O
La luz del fuego. La història gira
al voltant d'un grup d'internes
joves i les lliçons morals del perdó, del sacrifici, de l'heroisme i
del rescat, que aprenen de l'home que dirigeix el centre de detenció de menors en el que
viuen.
19.10 Cine de barrio. O
Carmen la de Ronda.
21.00 Telediario 2.O
22.00 Cine. OSecretos del
corazón. Javi és un nen de 9
anys que viu amb el seu germà
i les seves dues ties solteres a
la capital. La seva mare, el seu
oncle i el seu avi viuen en el poble.
23.40 Informe Semanal.O
Inclou els següents reportatges:
El nuevo recibo de la luz, Rusos
a toda costa, Savia española en
Francia i 25 años dando vida.
00.35 Nuestro cine. O
Belle epoque. Poc abans d'esclatar la Guerra Civil, el jove Fernando decideix desertar i el destí el porta fins a una finca campestre on és acollit per Manolo,
un pintor excèntric d'idees republicanes que viu sol.
02.25 TVE es música

07.00 Pelopicopata.O
08.15 Los más...O
11.00 Tu cara me suena. (R)

06.20 I love TV
07.20 Médium.  Siempre la
misma canción i Desde hace
mucho tiempo.
09.00 I love TV
11.00 Más que coches GT. 
Informatiu pesentat per Carolina
Alcázar que analitza les claus de
pràctiques esportives de motor
com a Fórmula 1, GP2 Sèries o
Superbike.
12.10 La que se avecina:
making of. 
13.00 La que se avecina.
(R)  Una presidenta de paja,
un Rambo español y un hombre
que no ha hecho nada.
15.00 Informativos Telecinco 1
16.00 Cine.  La fuerza del
amor.
18.15 ¡Qué tiempo tan feliz!
El programa rep alguns dels
concursants de La Voz Kids,
que cantaran en directe al plató de l'espai. La música continuarà de la mà de Los del Río,
que celebren el seu 50è aniversari en el món de l'espectacle
amb una nova versió de Macarena, adaptada al pròxim mundial del Brasil, i un cameo a Ocho
apellidos vascos.
21.05 Informativos Telecinco 2
22.00 Hay una cosa que te
quiero decir. L'actriu Belinda
Washington rebrà un missatge
molt especial en el programa
conduït per Jordi González. A
més, les supremes de Móstoles
visitaran el plató per retre homenatge a una persona molt
estimada en la seva vida.
02.30 Premier VIP
05.00 En concierto
05.15 Fusión sonora

07.30 UNED.O
08.00 Los conciertos de La 2.

07.20 El zapping de surferos.O
08.30 Si parpadeas... 
09.00 La incubadora de negocios.O
10.00 Ciega a citas. O
13.00 Callejeros viajeros.O
Aguas de Estocolmo.
14.00 Noticias Cuatro 1.O
Presentat per Miguel Ángel Oliver i Marta Reyero.
14.45 Deportes Cuatro 1.


10.50 Diaris de vampirs.
O
11.35 Quèquicom.O
12.10 Cinema 3.O
1245 Crackòvia.O
13.20 33 Recomana.O
14.20 Tot un món.O
14.30 Telenotícies migdia.O
15.40 Veterinaris. El programa viurà un cas d’abandonament. Algú deixa una gata molt
malalta a la porta de la Clínica
Mendieta, de Palamós. Si volen
salvar-li la vida, els veterinaris
hauran d’actuar de pressa.
16.30 Automobilisme. 
G.P. Bahrain 2014: qualificació.
18.25 Rex. O
19.15 Òpera en texans.O
19.45 Hat trick Barça. 
21.00 Telenotícies vespre.O
21.50 El Gran Gran Dictat
23.35 Pel·lícula. OMai més.
Slim és cambrera en un restaurant de San Francisco. Un dia coneix Mitch, amb qui es casa i
que li sembla l'home de la seva
vida. Després d'uns anys de
matrimoni i de tenir una filla,
Slim descobreix que el marit li
és infidel. Quan ella l'hi retreu,
ell es converteix en un monstre
que la maltracta durament.
01.35 Doctor Who. OBig
Bang. La visita de la inspectora d'Educació té en Jack nerviós.
D'entrada, el sorprèn el fet que
és una dona guapa, sincera i
comprensiva.
03.20 Cava de Blues
04.05 Fusió i swing a l'estudi

O
14.00 Fórmula 1.  GP de
Baréin: entrenaments lliues.
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes. 
15.55 Tu tiempo
16.00 Fórmula 1.  GP de
Baréin: classificació.
18.00 Multicine. OColumbus circle. Abigail pateix agorafòbia i no pot sortir de casa.
Una nit escolta els laments d'una dona, maltractada pel seu
marit, a l'escala i decideix obrirli la porta.
19.30 Multicine. OSecuestradas. La directora d'un
banc i la seva filla són segrestades a la seva pròpia casa. La
mare ha de robar la caixa forta
de la sucursal i anar a treballar
sense aixecar sospites perquè
no les matin.
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.40 Deportes 2. 
21.55 Tu tiempo
22.10 El peliculón. OInfierno blanco.
00.10 Cine. OEl laberinto
rojo. Jack Moore és un advocat
nord-americà que viatja a la
capital de la Xina per establir un
acord econòmic. Allà té una
trobada sexual amb una jove
seductora.
02.00 Cine. OLa reina de la
guerra. Boudica, reina dels Icenos, es converteix en la líder
d'un aixecament armat contra
l'Imperi Romà, i aconsegueix
unificar diverses de les tribus
celtes de l'est de Britania contra l’imperi.
03.15 Minutos musicales

O
09.40 Agrosfera.OPrograma
informatiu agropecuari i de turisme rural, d'actualitat, setmanal.
10.30 España en comunidad.O
11.00 En lengua de signos
11.30 Espacios naturales
«huellas trashumantes».O
12.00 Espacio empresa
12.30 Sabores del mundo
13.00 Documental
13.55 Lotería viajera
14.00 Tendido cero.O
15.10 El bosque protector.O
15.35 Saber y ganar fin de
semana.OPrograma concurs
presentat per Jordi Hurtado
amb proves d’habilitat mental.
16.25 Grandes documentales.O
17.20 Docufilia. (R)
19.00 Días de cine. (R)O
20.00 RTVE responde.O
20.30 Documental.OSuper
autopista de la alimentación. La
súper autopista de l'alimentació
és una xarxa que uneix a tots
els països del món a través
d'un vast entramat de carreteres, vies marítimes i rutes aèries.
21.25 Los pequeños asesinatos de Agatha Christie.
OUn cadáver en la alcoba.
23.00 La Noche Temática. (R)
OConvivir con el autismo. Inclou els documentals: Universo
autista i El cerebro de Hugo.
01.40 La casa encendida.O
02.10 Atención obras. (R)O
Magazín conduït per Cayetana
Guillén Cuervo.
03.00 Días de cine. (R)O
04.00 TVE es música

O
15.45 Home cinema. O
Ned Kelly, comienza la leyenda.
Ned Kelly, pertanyent a una
família d'immigrants irlandesos, és víctima dels prejudicis i
la força de la Policia.
18.00 Home cinema. O La
maldición del desierto. Durant el
rodatge de la pel·lícula «Los diez
mandamientos» ocorren estranys successos que culminen amb una tempesta de
sorra que sepulta el plató sota
les dunes del desert.
19.55 Noticias Cuatro 2.O
21.00 Deportes Cuatro 2.

O
21.45 El blockbuster. O
Hermosas criaturas.
00.00 Cine Cuatro. ODestino final 3. Wendy celebra laseva graduació en un parc d'atraccions quan pressent que
la muntanya russa descarrilarà.
01.45 Cine Cuatro. OLas
ruinas 2. Una expedició liderada per l'aventurer Darren McCall
i finançada pel ric Harry Vargas
els porta a l'impenetrable selva
per recuperar una valuosa daga
d'un antic cementiri.
03.15 Puro Cuatro
04.00 Shopping
05.30 Puro Cuatro

