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CONSULTEU AQUÍ LA PROGRAMACIÓ D’AVUI
I DELS PROPERS DOS DIES DE TOTS ELS CANALS
http://parrilla-tv.lavanguardia.com/

Pantalles

Tabú: Y al final, la Muerte... Fin
Jueves 27 a las 22:00 h.

Dial 7

Disponible también
BAJO DEMANDA
Premio Ondas al Mejor
programa de actualidad.

movistarplus.es/cero

Elige todo

Graella elaborada per OneData. comercial@onedata.es

#0 11.10 El sinsentido de
la vida. 13.30 Lucky Dog.
14.14 Run to Valencia.
14.30 Minuto #0. 15.35
Pel·lícula: Condenados.
17.27 CSI Miami: Cambio
de opinión. 19.38 La
vida salvaje con Tim.
20.11 Hackea tu vida.
20.45 Likes. 22.00 El
día después. 23.00 Late
Motiv. 0.05 Diario Vice.
0.35 Fiebre Maldini.
M. COMEDIA 11.35 Alex
y Emma. 13.15 Novio
por una noche. 15.00
La familia Bélier. 16.50
Absolutamente todo.
18.15 Especial. 18.40 ¡El
soplón! 20.30 Tuit Motiv.
21.30 Starbuck. 23.20
Persépolis.
M. SERIES 11.00 Shameless: ¿Puedo podar el
seto? 12.00 En terapia:
Valentina. 12.30 House of
Lies: Ciudad a pelo. 13.30
The Good Wife: La zona
de la muerte. 14.30 Taller
Canal+. 15.30 Transparent: To sardines and back.
16.30 Nashville: No eres
ningún ángel. 17.30
Downton Abbey. 18.30
Spoiler. 19.30 House of
Lies: Ciudad a pelo. 20.30
The Good Wife: Id a un
hotel. 21.40 Madam

Secretary: South China
Sea. 22.30 Shameless.
23.30 Masters of Sex.
0.30 Poldark.
AXN WHITE 13.17
Pel·lícula: Dos tontos muy
tontos: Cuando Harry
encontró a Lloyd. 14.44
Pel·lícula: Diario de un
ejecutivo agresivo. 16.24
Pel·lícula: El Código Da
Vinci. 18.55 Pel·lícula:
Dos tontos muy tontos:
Cuando Harry encontró
a Lloyd. 20.23 Pel·lícula:
Amor y letras. 22.00
Pel·lícula: El gran Stan.
23.49 Pel·lícula: Dos
colgaos muy fumaos: fuga
de Guantánamo.
NICKELODEON 13.15
Vicky, el vikingo. 13.45
Rabbids, la invasión.
14.00 Bob Esponja. 14.30
Breadwinners. 15.00
Pig Goat Banana Cricket.
15.30 Nicky, Ricky, Dicky y
Dawn. 16.30 Una casa de
locos. 17.00 Henry Danger. 17.30 Los Thundermans. 18.00 Bob Esponja.
19.00 Las tortugas ninja.
19.30 Nicky, Ricky, Dicky
y Dawn. 20.00 Pig Goat
Banana Cricket. 20.30
Una casa de locos.
BABY TV 15.00 Bailemos.
15.30 La hora del arte,

la actividad y la música.
16.00 Los primeros
descubrimientos mágicos.
16.30 El patio de la
imaginación. 17.00 Explorando con BabyHood.
17.30 Descubriendo con
Vegibugs. 18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas. 18.30 Juegos de
adivinanzas con Tulli y sus
amigos. 19.00 La hora de
la diversión y las nanas en
familia.
HISTORIA 12.33
Desmontando a Trump.
14.17 El precio de la
historia: Luisiana. 14.41
El precio de la historia.
17.09 El precio de la
historia: Luisiana. 17.33
¿Extraterrestres? 20.14
En busca de Alienígenas.
22.55 Alienígenas. 0.35 El
precio de la historia.
VIAJAR 11.49 Anthony
Bourdain: Viaje express.
12.32 La casa de vacaciones perfecta. 14.25
Lujo junto al mar. 15.14
La casa de vacaciones
perfecta. 16.11 Anthony
Bourdain: Un Chef en
Viajar. 17.48 Día de locos.
19.54 Los lugares más
cool del planeta. 20.58
El viajero comprometido.
22.03 Día de locos.

6.00 Mic. 6.30 L’hora del
Timmy. 7.20 Doraemon.
(ST) 8.35 Loopdidoo. (ST)
9.00 Mic. 10.10 Raa Raa,
el lleó escandalós. (ST)
10.53 Calimero. 11.40
Les tres bessones. (ST)
12.35 Tom & Jerry. (ST)
13.10 Shin Chan. (ST)
14.20 Tom & Jerry. (ST)
15.00 Bola de drac Z.
(ST) 15.50 Sailormoon.
(ST) 16.40 L’hora del
Timmy. (ST) 17.55 El Mic
i els seus amics. 18.25

Calimero. (ST) 18.53
Bola & Bill. (ST) 19.30
Info K. (ST) 19.42 Info
eKonomia: Els canals de
Panamà i Suez. 19.45
Quin crac, l’Angelo!
(ST) 20.08 Tom & Jerry.
(ST) 20.55 El detectiu
Conan. (ST) 21.25 La
Riera. (ST) 22.10 Tria
33. (ST) 22.20 Karakia:
Luis Felipe i Malinalli
(Michoacán, Mèxic). (ST)
22.55 Latituds: Ciutat per
als veïns. (ST) 23.20 33

i documentals musicals.
(ST) 1.05 Els habitants de
la fi del món: Alaska. (ST)
1.50 Les costes franceses
des de l’aire: Flandes, al
voltant de Dunkerque.
(ST) 2.00 Karakia: Luis
Felipe i Malinalli (Michoacán, Mèxic). (ST) (Rep.)
2.30 Latituds: Ciutat per
als veïns. (ST) (Rep.) 2.55
Ritmes a l’aula. 3.55
Blues a l’estudi. 4.55 Jazz
a l’estudi. 5.55 Videoclips
catalans.

14.00 BTV Notícies
migdia. 14.25 La porteria.
15.00 Monty Python’s
Flying Circus: El Show de
Buzz Aldrin. 15.30 Feeel.
(Rep.) 16.00 Doc’s. (Rep.)
16.35 BTV Castells. 16.45

Curtmetratges. (Rep.)
17.15 Slow BTV: Observant física recreativa: el
pèndol de foucault. 17.35
Taula de reflexió. (Rep.)
18.30 Catakrac. 19.00
Terrícoles. 19.30 Verd

primera. 19.59 BTV Notícies vespre. (ST) 20.25 BTV
Notícies 73. 20.40 Bàsics
BTV. 21.30 Àrtic. 22.20
Nit a laTerra: Ignasi Barba
(Nacho de Sanahuja).
22.50 Va passar aquí.

10.00 Barça News
Flash. 10.05 El partit.
(Rep.) 11.45 600’’. FC
Barcelona-Granada CF
(Lliga 2011/12). Selecció
dels partits de temporades passades amb més
interès. 12.00 Barça News
Flash. 12.05 El partit. FC

Barcelona-Manchester City
FC (Champions 2016/17).
14.00 Barça News. 14.15
Jugadors de llegenda.
14.45 600’’. 15.00 Barça
News. (Rep.) 15.15 El
partit. FC Barcelona
B-CE Sabadell FC (Lliga
2016/17) (Rep.) 17.00

Barça News. (Rep.) 17.15
El partit d’hoquei. (Rep.)
18.45 800’’. 19.00 Aquí
Palau. 19.30 Hora B.
21.00 El partit de bàsquet.
22.30 600’’. 22.45 800’’.
23.00 Hora B. (Rep.) 0.30
Aquí Palau. 1.00 600’’.
1.15 Seguim en joc.

TVC

La Festa dels Súpers tanca la 20a edició mirant cap al futur
La 20a edició de la Festa dels Súpers es va tancar ahir a la tarda consolidant una nova etapa i amb la
presentació davant del públic de la
Festa dels nous personatges de la
família del Super3: la Nenúfar, la
Matoll i el 6Q. Durant aquesta edició, en la qual també se celebrava el

25è aniversari del Super3, han passat per la Festa unes 200.000 persones entre dissabte i diumenge,
que han pogut gaudir de les més de
150 activitats repartides per l’Anella Olímpica del parc de Montjuïc
de Barcelona i d’una cinquantena
d’espectacles. Aquesta edició ha

portat el títol de 6Q, el nom del robot que s’acaba d’incorporar a la família del Super3 i que ha estat el
protagonista principal de l’espectacle central de la Festa, Tots junts!,
que ha estat vist per més de 57.000
persones en les tres representacions que s’han fet a l’Estadi Olímpic.

Un retoc al reglament podria obrir el festival a més
països no europeus, i sona l’arribada del Kazakhstan

Eurovisió o Monvisió
MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

E

l pròxim festival de la cançó
d’Eurovisió, que se celebrarà el maig del 2017 a Kíev
(Ucraïna), podria oferir la
presència de més països insospitats
en aquest certamen d’arrels europees. Als qui van arrufar les celles per la
participació d’Austràlia en les tres últimes edicions del festival (la primera
vegada, el 2014, va ser una actuació
fora de competició), els pot suposar
un altre disgust la recent inclusió per
part de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del concurs, d’unes frases al seu reglament.
El canvi va aparèixer poc abans de
l’agost a la pàgina oficial d’Eurovisió,
a l’apartat “països que poden formarne part”, a què es va afegir aquest paràgraf: “Els membres associats de la
UER també podran ser escollits per
participar en el festival de la cançó
d’Eurovisió. Ho decidirà cas per cas
el grup de referència, òrgan executiu
del festival”.
En espera de si Austràlia sol·licita
participar en aquesta edició –cosa
bastant probable ja que la seva radiotelevisió pública SBS és membre associat des del 1979 i ja hi ha participat–, ara és el Kazakhstan qui vol
concursar-hi. La cadena pública kazakh Khabar va ingressar el gener
passat a la UER com a associada, i la
seva candidatura eurovisiva serà estudiada en l’assemblea general de la
UER el 9 de desembre.

A la pràctica, passa que el veterà
certamen televisivomusical, nascut
el 1956 per fomentar l’amistat entre
països europeus després de la Segona
GuerraMundial,iconvertitelsúltims
anys en una marca global, està canviant de model per motius comercials.
Eurovisió va pel camí de convertir-se
en Monvisió si es repeteix l’exemple
d’Austràlia i el Kazakhstan. A la UER,
organisme que agrupa les radiotelevisions públiques europees, hi ha televisions associades de més països:
BanglaDesh,elCanadà(laCBCcanadenc és membre associat des del

El pròxim festival
serà el maig a Kíev
i encara no se sap
com Espanya escollirà
el seu representant
1950), Xile, la Xina, Corea del Sud,
elsEstatsUnits,l’Iran,elJapó,Malàisia, Maurici, Nova Zelanda, Sudàfrica i Cuba. En teoria, algun dia tots
podrien concursar a Eurovisió si les
seves candidatures fossin aprovades,
“cas per cas”, com diu el reglament,
pel grup de referència de la UER.
La que serà 62a edició del festival
d’Eurovisió se celebrarà a Kíev, capital d’Ucraïna, després de la victòria el
maigd’aquestanyaEstocolmdelaseva representant, Jamala, amb la cançó 1944; i després d’un estiu en què

Kíev, Odessa i, en menor mesura,
Dnipro, es van disputar en licitació
pública ser la seu. Finalment, la UER
i la radiotelevisió pública ucraïnesa,
NTU, es van decidir per Kíev, que
acollirà les tres gales (semifinals els
dies 9 i 11 de maig, i gran final el dia
23) a l’International Exhibition
Centre, amb aforament per a 11.000
espectadors.
“En seguretat, transport i logística,
la ciutat seu és crucial a l’hora de produir un esdeveniment com el festival
d’Eurovisió, i per a la ciutat hi ha
grans beneficis, sobretot la cobertura
periodística que genera”, va dir el supervisor executiu del festival, el noruec Jon Ola Sand, en una trobada de
responsables televisius europeus el
setembre a Berlín. A aquella trobada
hi van assistir Ana Mª Bordas i Federico Llano, representants de TVE i
RTVE davant la UER. Encara no se
sap el mètode de selecció del representant espanyol després del 22è lloc
a Estocolm del Say yay! de Barei.
En l’edició del 2017 tornaran Portugal, després d’una absència voluntària, i Romania, que no va poder participar a Estocolm perquè devia diners a la UER, que li va denegar
l’accés. Rússia encara no ha confirmat oficialment la seva presència; en
el seu moment, va amenaçar de no
presentar-s’hi. A Kíev –que ja va acollir l’eurofestival el 2005 després que
l’any anterior guanyés Ruslana amb
Wilddances–hipodriahaverentre43
i 46 països participants, una quantitat
rècord potser difícilment digerible.!

