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mèdia

EL RADAR

L’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc acull
150 activitats i espectacles. TV3

50.000 assistents a la primera
jornada de la Festa dels Súpers
La pluja del matí no va impedir que, un any més, els membres del Club Super3 celebressin la primera jornada de la
seva festa anual, l’esdeveniment infantil més gran d’Europa. A les 10 del matí el recinte de l’Anella Olímpica del
Parc de Montjuïc obria les portes perquè comencessin a
celebrar-se els més de 50 espectacles i 150 activitats previstos. Gairebé 50.000 persones es van acostar a la festa
(lluny de les 130.000 que ho van fer la primera jornada de
l’any passat) i s’han pogut fer 2.000 carnets nous.
Aprofitant el component musical de la festa, al migdia es
va lliurar el Disc d’Or a Toca’t el melic, l’àlbum del programa Mic, editat al juny. El premi acredita que ha venut més
de 20.000 còpies. Per la seva banda, el disc Arkandú va recollir el Disc de Platí en reconeixement als 40.000 exemplars venuts. El plat fort del dia, però, va ser l’espectacle
Tots junts, ofert per la Família del Súper3 i que culminava
una trama del programa per a la qual era necessària la participació dels assistents (amb l’objectiu de salvar el robot
6Q). L’actuació es repeteix avui, a les 10 del matí i a les 4
de la tarda. El recinte tanca a les 6.e

ELS PROGRAMES RECOMANATS
TV3 22.35

24 HORAS 20.30

‘Emergències’

‘Repor’

L’entrega del programa d’avui se centrarà a explicar el trasplantament de fetge de la Iratxe, una nena de sis anys que
rep l’òrgan de la seva mare. El capítol mostrarà les dues operacions, simultànies, que tenen lloc en dos edificis separats
de l’Hospital de la Vall d’Hebron. En paral·lel, el programa serà present a l’incendi de la desballestadora de Sant Fruitós de
Bages i patrullarà pels carrers de Barcelona amb els Mossos
d’Esquadra motoritzats.

L’OMS assegura que Espanya està exposada a una contaminació ambiental dues vegades superior als nivells recomanats. El principal focus tòxic són les emissions del diòxid de
nitrogen provinent dels vehicles dièsel més antics. El programa passa revista a les alternatives als combustibles fòssils i
analitza per què encara no tenen excessiva penetració. Tot
això amb l’objectiu d’arribar al 2020 havent reduït a Europa
la contaminació al centre de les ciutats.
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TV3
06.00 Notícies 3/24.
10.00 Signes dels temps

10.40
10.50

11.25

13.00
13.40
14.15

Carol Burnett en el seu programa The Carol
Burnett Show, que va durar 11 temporades. CBS

Carol Burnett torna a la televisió
de la mà d’Amy Poehler
La veterana Carol Burnett –un dels noms mítics de la comèdia americana– prepara el seu retorn a la petita pantalla. I ho fa de la mà d’un altre nom mític: Amy Poehler,
exestrella del Saturday night live i últimament productora d’èxit de comèdies com Parks & recreation o Difficult
people. En aquest cas, la nova sèrie explicarà la història
d’una família que té l’oportunitat de comprar la presumpta casa dels seus somnis. Però la propietària –Burnett, que
interpreta una actriu en decadència– posa una condició
per a la venda: la família ha d’acceptar que ella hi visqui el
que li quedi de vida.
La cadena ABC és qui prepara aquesta comèdia i ha encarregat a Michael Saltzman l’elaboració dels guions. De
moment ja està en marxa l’episodi pilot, però no hi ha encara data prevista d’estrena. Burnett és un dels noms imprescindibles de la televisió als EUA, gràcies a espais com
Mad about you o The Carol Burnett Show.e

(Religiós). S’entrevista
Enric Mas, lloctinent
de l’Orde Eqüestre
del Sant Sepulcre de
Jerusalem a l’Espanya
Oriental. El programa
també emet unes
declaracions del
cardenal Edwin O’Brien,
Gran Mestre de l’Orde.
Bon viatge (Sèrie documental). Suïssa (III).
Planetari. Inclou Els
animals més perillosos
del món: Austràlia (I).
La Festa dels Súpers.
Inclou La festa: la
història prèvia i La
festa: espectacle Tots
junts (12.00 h). Emissió
de l’espectacle familiar
final de l’esdeveniment
anual de la Festa del
Súpers, que reuneix
alguns dels personatges del K3.
Crackòvia (Humor).
Polònia (Humor).
Tot un món. Una
bona igualadina:
Arribar de l’Equador
en plena crisi econòmica obliga Paulina
Jordán a reconvertir-se

professionalment; la
sortida que troba és fer
el salt al món digital.
Paral·lelament, li surt
l’oportunitat d’escriure
en un diari de l’Anoia.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 APM? Extra (Humor).
Aquesta setmana,
Ivana Miño (foto),
presentadora del
programa Catalunya
Experience, descobreix
qui és el seu proper
convidat, un personatge molt peculiar.
El programa també
presenta el nou èxit
musical del grup Flos
Mariae, al Minut de
glòria. A més, es veuen
les coses que poden
arribar a passar en
el programa de Juan
y Medio, com, per
exemple, saltar-se
el guió perquè una
dona del públic s’ha de
prendre la pastilla.

16.45 Tarda de cine: Un

home amb sort. EUA,
2012. Dir.: Scott Hicks.
Int.: Zac Efron i Taylor
Schilling.
18.30 Pel·lícula: A la flor de
la vida. França, 2011.
Dir.: Nick Quinn. Int.:
Pierre Arditi i JeanPierre Marielle. Gaspard
Dassonville té 63 anys,
però viu com si fos jove.
És un famós productor
de TV, col·lecciona
xicotes de trenta anys
i es nega a reconèixer
cap signe d’envelliment.
19.55 Diades Castelleres
Especials (Cultural).
Santa Úrsula de Valls:
Resum de la jornada
castellera. El bressol
del món casteller acull
una nova jornada
castellera de màxims.
La Colla Vella dels
Xiquets de Valls hi
arriba en el seu millor
moment de la història.
Comentaristes: Carles
Cortés, Biel Duran,
Anna Vallhonesta i
Quico Domènech. Des
de la plaça del Blat,
Valls.

SUPER 3/ 33
06.00
06.47
07.12
07.57
08.35
09.05
10.00

11.06
11.25
13.00
14.20
14.46
15.30

16.35
17.20

Mic.
Rovelló.
Calimero.
Loopdidoo.
El Mic i els seus amics.
Doraemon.
Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat
Noir.
Doraemon.
La Festa dels Súpers.
Quin crac, l’Angelo!
Flying Squirrels.
Salve, rei Julien!
Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat
Noir.
Les aventures del Gat
amb Botes.
El xou del Sr. Peabody
i en Sherman.

21.00 Telenotícies vespre.
22.00 30 minuts

(Reportatges).
Gibraltar: ¿España?
No, thanks!: Gibraltar
no volia el Brexit de
cap de les maneres.
De fet, la població va
votar massivament
en contra de sortir
de la Unió Europea.
Però al Regne Unit va
guanyar la sortida i
amb això a Espanya se
li ha presentat l’ocasió
de proposar al Regne
Unit compartir la sobirania amb Espanya
perquè Gibraltar no
hagi de sortir de la Unió
Europea.

22.35 Emergències (Sèrie

documental).

23.25 Gol a gol. Es repassen

les millors jugades del
València-Barça i de
l’Espanyol-Eibar.
00.45 (S)avis. Josep Maria
Pou.

ESPORT3
18.04 K3.
18.27 Prodigiosa: Les aven-

19.00

20.00
21.10
21.35
21.45

tures de Ladybug i Gat
Noir. El Sr. Colom.
La Festa dels Súpers.
La festa: espectacle
Tots junts.
Pel·lícula: Tom i Jerry:
ràpids i peluts.
Tom & Jerry.
Blog Europa.
Tria 33. Des d’un taller
mecànic, Júlia Bertran
parla de quatre llibres
de referència del feminisme actual. D’altra
banda, el canibalisme
s’ha fet un racó al
Festival de Sitges. Una
de les pel·lícules d’enguany, Raw, psicològicament claustrofòbica,

fa honor a la fama que
la precedeix.
22.00 Pel·lícula: Despertant
en Ned. Irlanda, 1998.
Dir.: Kirk Jones. Int.: Ian
Bannen i David Kelly.
La tranquil·litat d’un
petit poble irlandès,
Tullymore, es veu alterada amb l’assassinat
d’un dels seus 52 habitants, a qui poc abans
de morir li va tocar
el primer premi de la
loteria.
23.25 Sala 33: The Pelayos.
Espanya, 2011. Dir.:
Eduard Cortés. Int.:
Lluís Homar i Eduard
Fernández.
01.05 Extres.

10.25 Campionat de

12.00
12.25

14.05
15.50
16.15
16.40
16.55

18.55
20.00
20.25
20.55
21.20
22.00
23.30

Catalunya. Pàdel. En
directe.
Zona zàping.
Campionat de
Catalunya. Pàdel. En
directe.
Zona de ball.
Temps d’aventura.
Champions Magazín.
Esport club.
Lliga Segona Divisió
B. UE Cornellà-València
CF Mestalla. En directe.
Esport club.
Km 0.
Motor a fons.
Zona zàping.
Champions Magazín.
Esport club.
La fórmula. Resum.

